
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.com/books?id=V6k_AAAAYAAJ




.ب.جئاتن

جي

هجهتةجيامةقيقحب

tttinuergital11ةttabiaكما)

hةمدitu of geneكin the

ibraruة

BOUGHT FROM

-THE

Alexander I.Cotheal Fund

for the

Increase of the Library

1896







ة"حلط(مل)امهالك

انجوح
تتتتتتح

دع .مهل

ينالقعلا
يعيملمالكال-5كيديككجالعةنجل

هللاباتك)2-نغينريهامجتناكو Mعج ا عم

(نالج/خيو..(Tجمت
انتمتحيسم....تالاصتالا

--جلالصح
جالالصانا

يكح
. ''الا،رخاعمتكم

ةيعونلابتخالاىلعايرةيباجيا

اهش،ةاروىف
بحر

عل)
رعاو

مامت

لمي

الإ

\.

ج هي جويتلا
متي(Gع

طي
( الأ

ا

LESعم P0ETESSESاحلاص
O

31FED-ةن SES=1مكتاهس158مهس

.%
ج

ك

لا

ام





\\\

TPمهتمممممهلهماهمل

هيشاوحقلعوهطبضوهعمج
(تالا..

هعطاع

عبط

ةكيوثاكلاةعبطملاب
.-

توريبيف

ءاباللةا



ظوفحمعبطلاقح)

اهحعه137

(ةا

جاىلا2.-1ج2ـ

(2 - 5- 2_

و
و

و
و

«
.

و
و

و
و

و



باتكلافلؤم

ماعهيفرصصمع

نال"اهوالفاهُم

وت

م(مصوصيمحباللومممب

دوجلادئالقتاموظنمنماهقوطو،ناسحالاولضفلاروحبقئالخلارغنمايكدمحا

لاجرلاكءاسنلاقطناو.يفاوضلامعنلابرشبلارعشاو.ناجرملاوردلادوقعبيرزامب

يفاوصجنارقورناهذادقوتنعةبرعملا.يفاوقلاب

نمدروامعثحبلايفانذخا.ءاسنخلاناويدىلعالابقانيبدأتملانماياراملفدعبو

رعشاقباسانعمجدقانكو.ءازعالااننطولهأوءاملعلااهبفحتأ.ءاسنلانماهريغليلاوملا

اهضيرقيفتزافنمناويدبنهدئاصقانقحلأ.برعلارعاوشنمةرعاشنيسمخوفين

ماعلايفانذعأاملنكلو.بدالادقعةطساوكاهتاريظننيبتراصىتح.بترلاىلعاب

.ناانيأر.ديعبىدمىلالاجملاانبعستاو.ديدجطمنىلعءاسنخلاناويدعبطيضاملا

انأجاف.اقحاوامايااهفالتخايضتقيامىلع،اباوبااهسّسقنو.ابكرعاوشلاينارملدرفنا

مهبتكنمانعمجل.نيرخأتملانمءابدالافيلاتانحّفصتو.نيمدقالابتكيفةيناثرظنلا

.رئاصبلااهنسحيفتراحيتلانهثارتورعاوشلارثآمنمانلرسيتامةطوطخلاوةعوبطملا

يفارملوالامسقلايفف.ماوعالانمةمولعمةدماهنملكلمشيماسقاةعبرااهانبستف

ثلاثلايفو.ةيدشارلاةفالخلانامزرخآىلاتامرضخملاءاجاميناثلايفو.ةيلهاجلارعاوش

نمهيلعانرثعامريخالاوعبارلايفو.ةيومالاةلودلادهعيفنغنيتاوللارعاوشلايفرم

.ةيراقعلانهثاربنمةذبنمسقلااذهبانقحلأدقو.ةيسابعلاةفالخللنايبيفنهنار

.خيراكلب.ءابدألابابلالوارتشُمو.ءالآلاحاورألورتنكعومجملااذههللدمحلاوراصف

بدالاةبلطلدئاوفلانملجامىلعلمتشي.برعلاءاسنل



هييحيفلؤملاةمدقمَييب4-

يعاوداهيفانركذ.ةمولعميباوباىلامسقلكانمّسق.ةمورملاهراثآكاردإلاريسيتو

هيلعانرثعامب.ةرعاشلكدئاصقانمدقانناامك،دئاوفلااهتعلاطمثعستتثيحب،دئاصقلا

ةرئاسلااهرابخاةمجرتنم

نمءاجاملكحرشانيلوت.باتكلااذهدئاوعرفوتتنااناغتناكاملو
.ماع..ممه*.

هنعانعفرالاايفخالو.باقنلاهنعانفشكالاالكشمعدنملف.باعصلاتايبالا

تاظحالملانماهيفاندجوامل،ةيألابتكنعحورشلاهذهانلقنامبرو.باجحلا

تاحفصلادادعانييعتبتافلؤملاكلتىلاانرشادقو.ةمجلاتادافالاوةقيقدلا

نمهنضتامءاتجاهبلطىلعلقتةيثكسرافقيعيعيمجلاانتخمثا

ةيبرعلاماّزرنسحتسياممكلذريغىلا.ةيوغللاوةيخيراتلادئاوفلا

تالكشمحرشىلعانفعساو.هتاياورقيقحتىلعانعمفقونملركشنانناواذه

ليكولامعنوانبسحوهو.هتايبا



نلويليبقلا

يب اًبسه-

يف

ةيلهاجلارعاوشينارم

–مييقت

هلوهسيفنوباضلاهنونفورعشلادفبنوفراعلاةذباهجلاعمجأدق

املبرعلاءارعشنيبزربألاماقماوكرداةيلهاجلاءارعشنآهنوزخو

جارخانمعالطضالاوبيلاسألاةحارصوبكارتلاةناتمنمهباوزيمت

هنابودطوموهئاولولماحمهوالأ.ةريسيلاظافلألابةريثكلايناعملا

مالكلافورغالوفاكتلاةنجتومالكلافختنممهدبعماذه

مهناديميفمهؤاسنىرجدقو.ميلواقمةمآةحاصفلاومهرطاوخنهر

يفنطبتسينهدجتلبالمهنانمةقبطلقأءاثالايفنهارتالو

عابطلاةقرنمهيلعانفيطايلوحتلااهلهبتنيملةعيدببيلاسأبابلااذه

سلسرعشبنهفطاوعنزربيفسحلاقدصوبئاصملايفعزجلاةّدشو

اذهيفهانجامّناو.اماجلاوةقرليسيُداكيذخألابيرقنيامالكو

ةاورلانمرعاوشلادقعدعبلعايضلاديهتلاغدقضيفنمضيغبابلا

عابلوطوهتاحاصلضفىلعانعلطيليفكيليلقلااذهناالا.نيلوألا

هتامظان

يب

.هييييييَيهس
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برعلارعاوشيفارمنمركذاممدقأ

سسسسسسسسسسسسسسس.تارمعتسملا-

ةفيفعلاىليل

الةحفصلاةطوطخملاةيقرشلاانتبتكمبثكنم.قئارلايلهاجلارعشلاعومجميفقئاقرلاباتكعجار)

.Ms="11"صسويراكباردنكسالابرعلاخيرات- de M" Hartmann a Berlin

Ms. de la Bibl.royale de Berlin, Sprenger 1215 = Ms. de Londres Add. 18,528)

اتسودالوارغصاتناكوةعيبرىنبناسرفدحاةرمنمرثكأتنبىليليه

دقو،ةّيرصنلانيديناكوةرمنبركبنبدسأنبناحورنبقاربلااهجوت

٤٦٠ةنسوحنمخلودايانيبوةعيبرينبنيباهنارينترعتسابورحيفهتعاجتبرهتشا

هتديصقاهنمةنسحلايناوملاهيفلاق(ناسرغ:ىوريو)نارغهوخالتقاهبجتحم

:اهعلطمىتلا

امآلسُّدُرياميوثىتفلامالسوةيحتةادهلاسيل.-

:برحلاةحاسيفهلمهلامهإىلعةعيبرينبموتوناثرغاضيايفارتىليلتلاقو
.بسممس"م.س.مس23ممسممك ا).ح."2همككم-.-مامه.هه.

ينالعابىوابلأنمتممهىتحيدمكيبدازانيرغتركذامل

كير

r).ا-*ياواعكممايام"."كينو.".ورمدبادي

نارينبيلصااذإصاصرلاباذاكتباذفيبلقيفنزحلاعبات
٢)و(رمعo.م.ورمتسسمع.ش.أو،مهحعيرسممامك،(م

ينامتكويربصنمقاربتنجتينقلقتناجتألاوينارتولف

داكنارغتوملنزحلانميبقحلامنالوقت.قاربلاوخانثارقوهثيرغ(1

يفزحيحوباناىلعينلمحيويربصبلغي

ماقاولحياعبرت)٣
ةث.

اهنزحىلعاهدلجتاهنامتكبتدارا(٣

جي



٣هيجرقألانأ–ةفيفعلاىليل–ةيلهاجلارعاوشةيويح

ا).1-.مهمحم.هحت-1سمسمهمه-2ربصتمج

يفاسرفوىليخالوزيكلاييباالوحارمويربيلكردردال
مموحم.-----.

.....عه- r).امم•.(حمعمهت.صمهلسمكعسوبام-0ساسم.هم

"نازوأولاقثألكلماحنعاثكلباوتحارناحورنأنع
٢(صهممهمومممصتعمهوس.مه-وماع:مصميهمنمممهفمومهممك

ناحورنبادنزاكفمهحاورااومنتغاونيلهالاولاملااوملساو
-

ناديموعوريفليخلأيسرافواهنكامأيفاوطةعيبرىتف
م89-1ك>.و.سهم.د.مهمك..ـهععم.س.د

ناجنتابىلبتنابلقايلمتالوعومدلابيدوجويبأفنيعاب

يناسناوكشالبيتايحىننآدسأنمىحلاىلؤمناتزغذق

ىليليوُرو.عونصمهلعلوةدئافنماهكذلزملةقحضُمةريثكتاياوررعشلااذهلو

اهتبثتملفءارلاريغيفاهناالاافنآةروكذملابتكلايفرخأدئاصق

ربك،،س*

ةرغالاامأ

(اهسفنباتكلامجار)

نبقاربلايخانانرغيفءاثراهلدرولئاوبيلكتاوخأىدحاةعيبرتنبيه

:اهلوقكلذنافناحور
و-ءاعس--مويمابهك-م."ككعمجم-.-

يوعادبااباصمثيلقيلمتالينيعأيكبأفالا
9رمع،-و ونكتمس.مهسوهمسولبصامرمدس.-ه.--15-

ليبنلآناحورنيآعرضاذإتداعوانتريشعتملسالف
ي)وةم"بم.م.جمكهيهوموهو:أبدهوهو،م

ـسقلاحارالفناث.غلمتأتفلخوتحداذا

."ليبقلاحارالفناترغلمتايهتفلخومتحراذإ

لاتقلاةموحيفهنععفادينانودًايئرلاكرتنمىلعءاعدُهُردّردال()

همايقوهموقيفهمركللوتقملانعنازوالاولاقثالالماحبتنكو.نيعرسمياابتك(٣

سانلاروماب

تراعتسا.رويملاذادنزلااكلاقي،اليتقاعيرصناحورنباطقسفمهسفناباوزفلوقت(٣

هتومىلعةلالدلاكلذ

متليفو،مكسفنأبمتزفوالّدجمناثرغمتكرتاملتكلهاهلكةليبقلاتيلايلوقت(ه

متميا

يهوي



اهنم را

t-33ةَيبرعلارعاوشيفارمة

1)و13ىوهوهونمهمساصصهوهو-هبامصماهو.عم

اّجغ.....*.

ليجلغنلاهلومينابومتحرليج.مثانغلابميحر
T wرومديك ف.م.م.م.عصمرسممكمما-س.ام"مامه

ليلدلامكلضاكاَرَوايارسلااذورظاّفحلااذمثكز
و-رساورصم.ك.مكجاهمربعمم-٢)مسهسوويب

ليوطاكيزخنإاميقأالهمبيلكو"ةروثلالشف
ــــــــــــــــــــــــــكتيجعتسمــس

ةتظفلاةماس
امهرالنم

=٢٦٩:اريبنالانباللماكلاخيرات-ه:٣يناغالاتاياورو=١٩:٦٩يناغالاباتكعجار)

Essaisur-=٦٤ه:-و٣:٢٤٢يومحلاتوقايلنادلبلامجعمو l'Histoire des Arabes avant l'Is

,lamisme,6ة7) par Caussin de Perceval II
تمك.هكم*هك-

ميدقدهعنمةنيدملاىلعاولوتاهموقناكوةظيرقينبنمبزيدوهينمةارمايه

يفمرعلاليسناكالف.عرازملاولاومالاوماطآلااهباوذختافزاجحلليحاونيفاورشتنامث
-.همص4..

ءانفلايفدزالاونبقرفتونميلانمبرأمدالبتبرخوحيسملادعبيناثلانرقلالئاوا

.برثيىمستتناكوةيدملاوكسوزاجحلاىلامهنمجرزخلاوسوألاونبراسبرعلاةريزج
.كهرمش...مإ.نا.4....

جرزخلاوسوالاراصفىنكسلابمهومحازناىلاقافتالاحىلعدوهيلالئابقعماولازيملف

م--و......كا.1هته..

نالجننبكلامهلنمكفمهءاسندوهيلاكلمنويطفلالذآىتحشاعملانمقيضودهجيف

. هظ. مم1..م...و...

.مهلتقومهبعقوافةنيدملابرقداووهوضويذيفمهبراحومهيلاةايبجوباراسف.برثي
؟-بع.كاما..ارسيب.ناىلا:.مه..7.1"1.م

يفرتةيظرقلاةراستلاقف.جيس-٢49ةنسوحنكلذناكومهلاتغاومهبردغهناليقو

:(رفاولانم)اهموقنملتقنم
4)و-.سا.هيسعسيس.وو.مهك**ام-هومنا"هم

حايرلااهيفعتيضرخيذبوانيشنغتملةمايسفنب
ه)*.س.س.م.س.مكتـهمرو2.وودبع(يميآ.هكياوملوو"و

حامرلاوةيجرزخلآفويساهتفلتأةظيرقنملوهك

اتفمظعاةمينغناثرغدقفبمتدقفمكنااوملعتملومئانغلاعمكدوعبمتررشلوقت(ا

ةيرسعمجايارسلاو.اهرمأىلوتييذلاايارسلاوذو.ءابالاوةفنالاوذظافحلاوذ(٣

ناثرغنععفاديملنمىلعءاعد«ليلدلامكلضًا»اهلوقو.شيجلانمةعطقلايهو
ةعيرناسرفدحأدارغنيةريونوه(٣

لوقت.ماظعلانميلبامةمرلاو.ةمريلهاب:(٤٥:ب)نادلبلامجعميفتوقايىور(ه

ايرلااهفيسنتةيلابتاقرضرفيذيفنآلااوحبصااموقيسفنبيدفا

ةوقلاماتلالجرلاوهولهكعمجلوهكلا.مهتفلتأ:توقايىور(6



٥هتخيسوسبلابرحرعاوش–ةيظرقلاةراس–ةيلهاجلارعاوشة33-

1)و(معميهو.ةم.سهك؟عم.ث2.4.(س.2.يج.كمماصج.2

"حارسقلأءاملااهلهألرمي.لقثتاذةيزارلاوانزر
r)و(سممأسهوم

حادرىواجمهتاوذكلانهتالاجملا.مهرمااوب
.ارسي

اممو

رأولو

ه--يس.-------------

ههنم

الاساملا
ةيوه

يف

برعلارعاوشيفارمنمدروام

سوسبلابرحنمز

عجار)انهاهتداعاىلاةجاحالفبشكةّدعيفتدروةعئاشبرحلاهذهرابخأنا

ءزجلل)ةينارصنلاءارعشباتكيفاهليصافتبانيتآدقو.(77–٢:٦٣يناغالاتاياور
رعسرامتامةمومي

نبلئاوهعساوابيلكناكلذصخليو.(٢٨٢–٢٦٤و١٨٤–١٥١ةحفصلالوالا

تناكوبارسىروفّلضلاىلاكلذهبىذأفمهيلعهموقةدّوسدقناكيلغتلاةعيبر

تراثف.ابيلكلتقوساّسجاهلرصتنافيركبلاساسجةلاخذقنُمتنبسوسبلاةقان

ىلوت.(ع)حيسملاه34ةنسلاىلا494ةنسلاوحننمةنسنيعبراتلاطةليوطبرحكلذل
هرسوAةكرحكهمو...ورسي»..-

نويركبلادابعناثراحلامممامهممساسجوىلغتلابيلكوخألهلهملابرحلاهلهرعا

. نونافتياوداكىتحريثكددعنيتليبقلانملتقو.دنهنبورمتمهنيبحلصاناىلا

ءابدالابكيفهيلعانرثعاماهنماندروامهفارشايفةريثكثارتبرعلارعاوشلءاجدقو

وهوحارقلاءاملالعجتقاطتالةحدافةيابيهيالقثتاذ.ةميظعلاةبيصملاةنيزرلا(1

تيبلااذهتوقايوريملو.اهلقثلاجاجأارشلالزلايفاصلا

ةربغملاةبيتكلايهوءاوأجلافقتىوأجلاو.هبقاوعيفرظنوهبرصبترمالاببرآ(٣

اهتحلساةبيتكبمهيلااوزاسلمهئادعاردغباوفرعوللوقت.ةرارحلاةليقثلاحاّدرلاو،نوللا

(٣٦٥:د)توقايىورو.اهددعةرثكلةليقثنوللاةردك

خادربرحمهنودكلانهتلاسحلمهرعالاونذآولو

هبملعيارمالابنذآلاقيمهبرحباونذاولو:(F43:٣)رخآلحميفىورو

(44) Histoire des Arabes avant l'Islamisme par Caussin de Perceval I, 278

رب
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بيلكتنبةمامأ

نممجحلاريبكباتكوهو،ةيناندعلابقانميفةينارونلاةديصقلاحرشنم١٦٩ةحفصلامجار)

(ةيقرشلاانتبتكمةنازخيفةدوجوملاةيطخلابتكلا

هعنباوساسجلتقنيحةنسةرشعاتنثاألارمعلانماهلنكيملةماماناليق

ةيلجاهناتناكواديدشابحاهبحيبيلكناكو.ايلكاهاباثراحلانبورمع

هتربخأفاهمتلهلهملاىلعتلخداهياتومبتملعاملف.اهركذيتآلاساسجتخأ

:(رفاولانم)تلاقفناركسلهلهملاتدجواهناليقو.هيخالتقب

رومألاةيقابويرذتالوروشخلاويهالملاوفلتأ

رودقلأسالجدنعاليفىنغأبيلكّنأبيرذتالو

"ريكترثأىلعارسجذقأورمتويساسجلاجتاوق
r) سررصمرمعهم.

ريفقنعبَكلاَخآايمرذقلاورمعو.ساسجملاليواو

م)كمهودمحمووورم.ص)o.م.م.ع.عوم"وجمم

ريعبلارمدكىدسةمذجيىنغأبارسسوسبلأوبانىلع
4) تتاموممه7م-يك:محو.ماعهسماصتب.ةكلمموسم.-.سيم

ريظنلاناعجيتنالأهيلاتمازتدقلفهوكردابف

ه)ـهم- 6ر-.ماعهممهمكص0..ممم2ومم..دبرص

يريقعداهنجرجانممكفارهجهيلعلويخلاترقأو
ووهاممهكرامهومس2مم.مام•.مكتسممس.مم

"روسجلابانيلعدحأافهنمخرلانعرأوردابف

هدجتملو.عونصمهنأنظلاىلعانلمحيةكاكرلانمرعشلااذهيفامنا(انلق)

ةينارونلاةديصقلاحرشباتكيفالا

1.حيحصسيل..ال

.بيلكلتقبماقأارممناليقو.ريبكرمأ:ىوريو.ديدشبعصياريكنرما(1

هالتبااذااهبهامر.ةميظعلاةيهادلاريفقثملا(٣كلذىلعهمعنباقفاويملهناحيحصلاو

ةقانمسابارسو.ةئيسملاةقانلابانلاو.«حبي»مزجلهجوالولصالايفاذك(م

ًالطابىّدشو.اقرفهكرتوهردهامدلاحابوأ.رسكلاىلعةينبمتدرووفرصلاةعونممسوسبلا

ًاملعًامساريظنلانكيملام.ريظنلاناعبثبدارُيامرهظيال(

روقعملاريقعلاو.مخضلاديهشلاو.رعشلاريصقلاسرفلادرجالا(ه

لهلهملاةعزنيفبيلكمسجيفاكوكشملزيملساسجحمرنالوقت(٦

لا
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بيلكتتخاءاعّمأ

(١٧٥ةحفصلا)ةيئادعلابقانميفةينارونلاةديصقلاحرشباتكبحاصاهكذ

امفعضلانمرعشلااذهيفو.اهاخاهبينرتوبيلكةجوزةليلجريعتهبارعشاهلركذو

.

) هسومعهحهحماكاك.هممهممهم.سمم/كممه اـهتامثمويلاانانفهيلحرأويراوتساسجتخا

٢(صهايمهدك.ساسعم.--اس:ك e مسامهوو

.لعفيملامبهينمتويخآنيرغتسمألابتنك
4)مهم

ىلجتىنغألًاّقَحاْوَأَروأةقوزنمةجتنممفام

"لطبلالثمتسالجراجذقوياجتنكباكاي

"لتقلايفةنعطةايحولفاَعُهْنَعَوُهَوُهاَتآَف

"ىلتُميلاجينويلىضمدقاجتييفاهّدويفالتاق

"لطسقلاطسونارفألاعنميىنولأيفامامكوزعةوط

ءانيفلاروصقمانفلا(1

ةمرفملارانلايهوةليشعمجلغشلاو،رانلاهبمرغثبيطخلاقيقدمامضلا(٣

بذكلاةينمألاو.هيلاةبسناذارخآلابانم(٣

لياعملابنومريمارانمعاجشسيل:هللوقتبياكاهجوزلةليلجباطخةياكحاذه(

ةجخبلغتينبلسيل:بيلكلةليلجتلاقيا(هريصقلصتلبعملاو،اساسجيخاهبشي

.ءاثرلاىلاةرعاشلاتلقتنا(6مالامهلحضوليخااوارولو.يلوقامبنوضحدي

يندّدهتيياىلتشيلو،نزحلااجشلا(٨لتقلاعضوملتقلا(٧رقفلاهاحلاو

لصالايفوهوبرحلاىنولاو.وريففرشولعيهفرشنادارا.خماشلالبجلادوطلا(٩

يه

برحلايفناسرفلاهريثييذلارابُغلالطسقلاو.ناسرفلاحيضوةبلحلا

. متهوركميوكم

. ) لمرلانم)ىقلتخمنامهوي
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مهوهو*سمه

"ليتلابضيبلاعقودنع

"لَعنِماًبيرصضرألانصحت

"ىلطضتارانءاشخألأيفنإ
4)يأ(م.ك.مهل

لظنحلأعيق
هيدقفدنع

"لزياروطواًروطدعاص
سممهمسككعهمك

يلجايفومبرقينتيل
م:م.موتهموويم

"لزنملاعيفرينغلبينم
هتمسوومهجيم2مهم

"لقنلالثمرقشألاهتخت

٩(."ك.م":*(1ك

.لبجشميلزهلثملطب

الو،مهم

وةنجلأكيلمرأثاوبلطاو

.ليماذالوًاسكينكيمل
راسم-دييف.رصم-ىلام.سهال

امدلاباريفغانيلاوبدنا
مرشيهو.ويب-.2مم

رسكتمو،هعم.م

ىعرجهلتقاليتقاي
.. و - ..

- . و.سماهمكا.ويه

رخازرحبةجتايقفدربص

وصهمصم.س3 .س-و.ع

هدعبامويتشعامىنتيل

هدعبيجوزوىليثكاوبلسأ
هممهنا.---

.

ىتفباغذقوشْيَعاَفَصال
...وسامهاسوهم

هدعبنم

هنمصإيه

ةماغرض

- - -

ادبنيح

لثملاهترارمببرضيرشلظنحلاو"هليدقفياهيدقف

سباللالعتشملاو.هفوخلهرمأيفبايتراوكشوذياليموذ.فيعضلاسكيلا(ا

ديسلانعةيانكوهو.لعنل

الدنجتنياىلعنمةيرص.هلجرباجرضضرالاصحف.بارتلابرّقمملاريفسلا(٢

ا

يلاعلزنمنمهطوقسل

انزخةعولنعرانلابتنكو.تمرطضاوثرعتسااذارانلاتلطصا(٣

( -

جاجعرحبطسويفمطالتتجاومأبنزأملانماهيلعًارطامتهبش(ه

رعشلاةرورضل«يتني»يفلعفلامالتنكسا(٧ اهمسجلكيهلابتدارا(٦

هريسةعرسلهبهـسرفتهّبشبلعثلادلاولقنتلاو.بيلكسرفرقشالا(٨

دسالارافصيولابشالاوذلبشملاو.مخضلاديدشلادسألاريزولا(٩

تازاوجلانم«رخآثت»يفءاتلاناكساو.شيجلالفحجلاو.هسيئرلقحبخلاكيلم(1.

ةيرعشلا

(

ه

ام

جي
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.م..-..

. - وو ا).-."eكوممهناهنمتاق.ا

يلبقعتنامايالاىسعفةلوتقمةلتاقيننا
و.م.م.س......م- كمممهاسس.وهرصعهسمس

"لافجل.ماعنلثمتدرشاهرادتلخوركبتبره

هعمعس..ه1سهموسماشوسه-.-

"لاضنلابادُجْمُكيفتفوساورّمشاوملهركبينباي
-

س.مججمب"

4) م.م.مس•.م:دكا.ص•مووم.2.رس*.كلاح

لطسقلاتحتبلغتينبنممهلثممكيفسيليلاجر

ممس)ووهممم.-موس9و.م.ع..

لمحتملانلاجلاتلمحهـصعبامانلمحدقلف

ان

"لدعميفمكأكاونوكتملةبطاقمُكاكمتليف.

R

.مرو.-

ءايضلرئاسلالثملاباتكو=(ةطخ)٣:٧٥1قيشرنبالةدمعلاباتكو=ها:-يناغألاباتكعجار)

نبانسحلايلاللماكلاخيراتو=اه*:انادلبلامجعمباتكو=ا**ريثالانباحتفلايلانيدلا

بلغتوركببورحباتكو=(ةطخ)اY٨-اYدةينارونلاةديصقلاوحرشو="اا:اريثالا

(ةr*ةسامحلاىلعيزيربتلاحرشو=.ا–٢٢يمبةعبطو.(ةطخ)٦٨-14

.س.*م.ماحمسال.م1...ا.مو..مك2س.

ناىلعنببعصنبةياكعنبةبلعثنبنابيشنبلهذنإةرمتنبةليلجىه

(4:١٥١)يناغالاباتكيفو.بيلكةجوزوساـّسجتخايهولئاونبركب
. ريدموو

ةسامحلاحرشيفيزيربتلالاق.ميجلاب«ةيلج»عئاشلاو.ءاحلاب«ةليلح»اهمسايور

اهلعجًاضفباهيفراثآاهيخالتقنأديرت.هابقُعتنسحاذارمالابقعألاقي()

رعشيفدرودقو.كيلعةراتوكلةراتبقاوعمايألاناتلاقمث.نزحلااهلتقنادعبةلتاق

(اةص)اذهلثمتيبةليلج

.انرأثمهنمكردتنانمافوخكلذو.اعزفلفجيماعمحتكنبافوخاوقرفتلوقت(٢

عزجلاوقمحلايفلثملااهببرضيةماعنلاو

فيسلالصنملا(٣

برحلاةربغلطسقلا(د

مكقوفهتلرتمّولعلبيلكمدلفكيمكمدسيللوقت(ه

..

ةكسم

#سم-------------سلجمنيب
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لهذنب(1)ةرمقنةيواموةيلججّوزتدقبيلكناكو:(٢١4–٢٠4ص)

(لاق)...سوسبلااهتدجوميمتنبةانمديزنبدعسنبورمعنبذقنُمتنبةلاهلااهنأو

ألاهاعريالبيلكهذختاناكيذلاىجلابناجيفةرهبأةيلجوخاساسجلعجالو

هلتلاقفهلزنمىلاايضفُمبيلكفرصناسوسبلاةقارابآلاةلمجيفويبرحبنذآنم

ادحانيملعتله:لاقىتحهبلزتملف.اهريخيملف،ابضغكلابام:هتجوزةليلجلا

عنمياساّسجّناو:لاق.ساسجيخانمنكامالاهنلعاام:تلاق.هراجينمعنمي

:بيلكلاق:لاقلهو.لاقنإمعن:تلاق.؟هراجينم

قئاقحهلتناكاذاألاقهارينعلوقلاولاقدق

. : ساسجلاقف

قداصواةبذاكديعولاوذوقالـسلافرغثماحزلاالنع

قئالخاهلألاةميشله

هتعنمبكرينادارااذابيلكناكف،ىنعملااذهيفةريثكراعشاامهنيبتراسو

نف.(ءا)اهاخااساسجدشانتوةمحرعطقيواهرهص(٢)قثيناهتدشاوةيلج

:(٢٢صبلغتوركبباتكيفهاور)بيلُككااهلوق

اهذوليذقنمموقلاوشيفيكوهتعطقنإلخادميركوخلا

"اهذوؤكبنصَوُرزوامهاتلكوعقاونيتاهنيبالإتنأاق
.- : بيلكاهباجأف

اهذوذاقاهبطتهنععطقوقآابنيرقلاانطقبكراس

اهذومنليمينأرّرعقشوةلفقفلاخأنأيلزقةفاخم

اهُدودُحلضوتهاتاهيلاومةهافسنمتقلخيلاولأاماذإ

يفريثالانبالاق.متألايحلاءاسنتعمتجابيلكنفُدوًايلكساّسجلثمتالو

تشيخوبويجلاهيلعتّقشف:(4:101)يناغالابحاصو(1:٢١٦)لماكلا

ركذتايملهناكلذىلعليلدلاو.ةيواماهتخاةافودعبالاةليلججوزتيملابيلكنا(ا

رئارضلاذاختايفمهلنذؤيملىراصنمهوبلقتنمناكايلكناىلعبيلكلتقدنعةيوام

ههبشاامومسقلادعبيفنلافرحفذحياماريثكو.قعياليا(٢

رومالانمقاشلادوؤكلاو.لقنلاولامجلارزولا(م

جيإب

هتجيتن

.

يب
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تخالءاسنلالاقف.متأملانمثوهيلاقئاوعلارودخلاتاوذوراكبألاتجرخوهوجولا

.برعلادنعانيلعراعوةنابشهيفاهمايقنافكتأمنعةيلجىلايرابيلك

يهوتجرخت.انلتاقةقيقشوارتاوتخاتنافامتأمنعيجرخأهذهاي:اهلتلاقف

تايالاهذهناةينارونلاةديصقلاحرشباتكيفو)لوقتتأشنامثاهفاطعأرجت

: ( ٧ىصةقباسلابيلكتخاءامساةديصقىلعباوج

"يلاتىتحمفلابيلجتتاليتلانإماوقألاةابأاي

"يلذغأويوقمقلأبجييذلاتنَيتنأاذإف

"ىلفاقهيلعاهتيققشىلعتمييئرأتخأنكتنإ

"لبقملايناًدرويزعتنكىتلارخذيلتنابيلكاي

"لطبلايوريوبزحلاسرافلانييفرقأنظأال

"ىلجتتؤأتلجتأامنيفريخالفيساجلتقيدنعلج

(اها:»يناغالايفىورو،ماعالاةنبااي:(177)ةينارونلاةديصقلاحرشيفىور(ا

ىلجعتالفتئشنا:(Tا٦:ا)ريثالانبالماكيفو(ا10)رئاسلالثملايفو

ىورو.ةفّحصمةياوراهلعلو.يذلاتينثتنااماذاف:(11:1T)لماكلايفءاج(٢

.موللااهدنعيتلاتنيبت:(٦٥):بلغتوركبباتكيفو:(17ه:٣)ةدنهلايفقيشرلانبا

هققحتاذارمالاَنْيَبلاقي،لذملابجوي:(177)ةينارونلاةديصقلايفىورو

.فيحصتوهو...ىلعتميلفرعالاتخانالوالارطشلا:(اها)رئاسلالثملايفىور(٣

ةديصقلاحراشىوردقوكمولوكلذعبثيضرلااهيخالاهبحىلعانخامالادحأتيأرول.لوقت
«ةذتتيفامرو»اهلوقدعبتيبلايوريوهو.يلعفافاهيخالتاهقسىلع:(1٧٨ص)ةينارونلا

افوقو.(178يما)ةينارونلاةديصقلاحرشيفالاايوريمليلاتلاتيبلاعمتيبلااذه.(د

.ةينبلايهوةمينعمجىتلاو.اهريغودازلانمةجاحلاتقولاذّختيامرخأتلايتلارخذ»

رختفتوبوةجاحلادنعهيلائجتلتتناكاهنأديرتغباسلاليوطلابوثلالبنسملاءادرلاو

......غباسلابوثلاباهرخفك
توملاياىّدرلاو.هبعقوملاوةكلهمربلطبلايدرم(٥

جئاتنلانمكلذلجتنيفوسواجتتامىلعرسحتأوساسجلعفاميدنعمظعلوقت(٦

هلم

نم.يسهدجَي
ةمهم
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"يلجانذُمويرهظعطاقهبيدجوىلعيساسجلعف

"لذخآملتاققأواهتخأىوينيعتيدفنيبوأ

"ىلتُقَتاَمىَلَعْمألاليختاكنيبلأىذقنيعلاليخت

"لَعنِمَنيِمَتَينَمهبزفألاضّوقالتقاي
.ع.م.م.م.مووهمهم*.مهسمممم

"لوألاىتيبمدهيفىنثأأوةثدحتسأيذلاتيبلامده

لثملابحاصىورو.تلبقأاميفاترسحايف:(Tا٦:((لماكلايفريثالانباىوردقو.ةميخولا

ةينارونلاةديصقلاحرشيفو(14ص)بلغتوركبباتكيفو.تلجنانعاترسحاوف:رئاسلا

تيبلااذهقيشرلانباوريملو،يلجنتتسيلرهدلل"ةمغأانبيساسجلعف:(ا٧٨)

هليلقيفامعمساسجيخاهعنصامنالوقت.ةبَحآياادجونالفبّدُجولاقي)
:ةينارونلاةديصقلايفلوالارطشلاىوردقو.توملاسأكينقاذآويرهظمصقدق.برحلانم

هبءاجامو:بلغتوركببرحباتكيفهاورو.هبءاجيذلاساسجلعف

نيعأقفُتفةيدفلاتايبُقولىنمتاو.(17ه:٢)ةدمشلايفقيشرلانباةياورهذه(٣

هاوردقو.تلعفلابيلكيتايحبيدفانايننكمأولديرت.لابأملوكلذبثيضرلااهتخأنعالدب

نيعبول:(TاY:ا)خيراوتلالماكيفو(اها)رئاسلالاقملايفو(اها:ب)يناغالايف

ةديصقلاحراشةياورًامآ.لقجأمل:ةدمعلايفىورو.نيعتئقف:ىوريو.ينيعتئقف

:يوريوهوىنعماهلرهظيالةفّحصفةينارونلا

يلأسأفاهاوسنعماًالدبالملادعبتفرذنيعاو

بلغتوركبباتكيفتيبلاوريملو

امدنعاهدلوىذقمألالمحتاكىذقلانماهبيصياميفاهتخاكراشتنيعلانالوقتام

هاوردقو.ةينارونلاةديصقلاحرشيفورئاسلالثملايفتيبلااذهوريمل..هسأرفظنتويلتقت

يلتقامىذا:بلغتوركبباتكيفو.يلتعتامىذا:يناغالايفو.يلتفتامىذآ:لماكلايف

يلعنم.اهجوزتيبواهيباتيباهيتيببتدارا.همدهوهباشخأعلتقافقسلاضوق(

يفوةينارونلاةديصقلاحرشيفيوزدقو.مضلاىلعاهلوانبواوبرعأ))ىلع»يفزوجيو.قوفنم

رهدلامده:بلغتوركبباتك

مث.اهجوزتيبديرتاًثيدحهذختايذلايتيبمدهبرهدلاًادبلوقت،داعىنثنا(٥

يفقيشرلانباىور.نيتليبقلانيببرحلاعوقولاهيباتيبديرتلوالايتيبىلعنامزلافكع
مدهيفادبو:ةينارونلاةديصقلاحرشيفوبلغتوركبباتكيفيوازو.مدهيفىسو:ةدمُعلا

.م

-

itـــــج:يه is......ةيس
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ا)--عاصكا.مو.سمرصورسمممص.ع.هتم.-

ىللشاهاوفيهتعطقاهتوطساديرهدلاناك

.-

- . -

-- .. ووهتمهو-.م.سم

دقمويلا.خيوذاسنا

-. . س2وهايمتيام

ةفسلك"عوةصخ

ىظلبعمنم،يكل
مص-ىلعو.ع

ادجاواموي-..

"لكشملالكيرأثكرديفورأثلابكرذلاىتشب

تعطقنافرهدلاتابكنىلعاهبوطسآدي ةلزنمبيلناكلوقت.ديلايفنيبيللشلا(ا

ةينارونلاةديصقلاحرشبحاصالاووريملتيبلااذه.للشلانمينيميباصاامىلعاقيلف.هتومب

ققشريا.لوتقملايرملاديصلاىمصملا.ةاجنىلعوبرُقنميأبثكنمينامر(٣

يوُرو.ةيلاتلاتايبالاةعبرالاعمرئاسلالثملايفهوريملتيبلااذه.ينفلاويلتاقمباصأمهسب

:ةينارونلاةديصقلاحرشيفوبلغتوركبباتكيفلوالارطشلايورو.هدقفينامرو:ةدمعلايف

امهيلكيفوهفيناثلارطشلااما.انديسهلتقينامرو

بينتسملاةيمر:ةينارونلاةديصقل)حرشيفو.تيمتسملاةيمر:طوطخلايفو.لصأتسملاميتملاةيمر

:عوبطملابلغتوركبباتكيفيوزروسكم
رال

بسه.هتوصه

.توا

.ةكلهملاةبيصملالضفملاءزألاو،طقفلماكلاينويناغألاباتكيفيوُرتيبلااذه(م

ميظعلااباصميفاهتكراشيليراوحلانماهبطاحانموعدت

:ةدمعلا)يفهاور.صانمالفبناجلكنماهبتقدحاةيلابلانأديرت.بيهللاىظللا)-

تاياورلاةيقبتيبلاورتملو.يلفسأنمىظلو:يناغالايفو.بيلكدقفينست

.

ينزخامأودحاومويريغموديالنهءاكبنأالإبيلكىلعنيكبيسءاسنبرلوقت(ه

يناغالاةياورامأ،بلغتوركبباتكيفتدروةياورلاهذهو.رهدلاعمآلاىنفيالفودقفىلع

:يف

(اذك)لجيمويليكيافانمكهيمويليكينمسيل

نيمويل:ةدمعلايفو.لبقممويل:يوريهناالاريثالانباللماكلاةياوراهلثمو

% " م-4

ديزيفوسيرأثتكردااذااناوبيطتوهسفنقتشتفورأبيريغكردُيلوقت(6

ملو.يلكشلكث:رئاسلالثملايفهاور

ةينارونلاةديصقلاحرشيفالوبلغتوركبباتكيفناتيبلاناذهوري

.اهجوزبيلكبةرتاهيخاساسجلتقىلاريشت.ينالب

هدالب
ة–تبتك
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1 م2صمسممس2وصاسع.مسهمعم..سم.دوسو.ع

"ىلختأنويدهنماررداولتحافامدناكهنكل

"يلحاتينأهللألمآوةلوثمةلتاقىننإ

بدالاملعتالاقمعجار)ءاثولابابيف(١٧٥–٢:١٧٤)ةدمعلايفلاقو

هللابكراملاعزجنهذشلاوةبيصملادنعابولقسانلاىلاءاسنلاو:(٣٥٠صيناثلاءزجلل

لوقىلارظناف...ءاثرلايفعزجلاةدشوروخلاوةميزعلافعضنمنهعابطيفىلاعت

ةعيجنلارهظاواهظفلىذلاامساسجاهوخاهلتقنيحايلكاهجوزيفوتةرمتنبةليلج

هذهماتخيفلاقو.(تايبالا)نارينلاررشحدقيوناجنألانمىظلاريثيفيكوهيف

نودودعملالوحفلااهبقطنولتايبالاهذهو:(١٩١ص)رئاسلالثملاباتكيفةديصقلا

لاقو.اهيلاراشملالاحلاكلتحرشيفةنيزحيهوةأرمافيكفتمظنثسألءارعشلانم

.هئاسنواهيحلاجرعيمجاذهاهرعشبتكبأةليلجنا:(١٧٨)ةينارونلاةديصقلاحراش

:لوقتتاشناقيرطلاضعبيفتلصحالفهكلمتامباهلهاىلاتداعمث
٢ماةسمو:أم.م-ه.مو.م.م-هم*.ككلت.م.كتكميماه.م.م

"احافسنوزخلأكعنذىابشأواعالدقُرِّشلاّنإفىكبأفنيعاي
مهسهكعس"مس...ع-.ك.مس28ممهمرسيالمهتمو".يورس١

"احامزأمويلاءالعىازخلانيبلدجتءاضمرلاىلعبيلكاذه
eY.س.مهك٩.مرسجممه-.م.سمأهكتيامم

"احاقوأهللالالجومتنُكَوهبرضباوماقدقنويبلغتلاو

احارطنرقلاىفوثيلناكومهلفاحميفمهيلعاجاتناكدق

وهواندبلانطابيفةايحلاقرعلحكألاو.بلصلاوناليسلايهةردعمجرريلا(1

ةبصيفيدةقارإبيفتكيراثلابكردملاتيلهانعمسابتلاضعبتيبلايفو.عارذلايفداصفلاقرع

خيراوتلالماكويناغألابحاصىوستيبلاوريمل.برحلاراعسإنعفكيويقورعنمتاعفد

رئاسلالثملاو

:ىوريكانهو(1ص)هحرشعمبيلكتخاءامسارعشيفاذهلثمتيبرمدقل(٣

ةيلبلانمهذقناينالفلهللاحاتراو.يلبقعتمايألاىسعف

لمهنموبصنمياحوفسمىفعجحافس.ةلطهاعمدلالبسا(rس

رو....رو

.راهنلاىحضيفيامويلاءالعو،ةحتارلابيطتابنىازخلاو.عيرصلالدجشملا(أ

حامرالولكضرالاقوفةلوطيالاحلاىلعبوصنماحامرلاو
e(هللالالجومتناو»لصالايفو.حقوعمجحاقولاو.ىلاعتهلالجيمسقأياهللالالجو

«ًاحاستم»لصالالعلو.طاغوهو(احاقوا

دج
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1ههتجيبيلكةجوزةليلج–ةيلهاجلارعاوشةَي

اهلبقتسيلاهوباءاجو.اهلاوئجوفاهموقواهيبأىلعتفرشأىتحتراسو(لاق)

اههجونعةرفسميهوةيداباهتقرواهتريغبكستواهلايذأبحتاهريعبرهظنمتردحناف

لكث:تلاقف.ةيلجايكءاروام:اهللاقفةرمثاهوبأاهيقلف.اهرعشةرشن

.داقحألاسرغنذنيبو*ليلقنع.خلالتقو.ليلحدقفو.دبألانزحو*ددعلا

.ادضعواجاتواديسناكدقلف.بيلكدعباعاجتضرالاتلمحال.دابكألاتتفتو

.راوبلامكبلحتو.راثلامكتمذخأت.ليغداسآلمحت.ليخلاقاتعمكيتأتسليلقاعو

.عودخمةّينمأ:ةيلجتلاقف.تايدلاءالغاوخضلامرككلذفكيوأ:اهللاقف

تلاقةيلجتلحرالو(لاق).اهيرمدبلغتكلعدتندبلاةبعكلابرو

دعبةركلانمةرمثلآلادغليو،تماشلاقارفويدتعملاةلحر:بيلكتخا

.اهرتوبقرتواهرتسكتهبةرحلاتمشتفيكو:تلاقفةيلجاهلوقغلبف.ةركلا

اهدختمطلمث.ءادتعالافوخو.ءايحلاةرفن:تلاقالفأىتخاّدجهللادعسأ

اهجوتقتف.بيعلانعيتمصاوكنبىلايعذا:اهولاهللاق.اهناكبتنلعاو

. : وقتتأشناوتفهلتو

ا)ص.سمءصسهح.سوصساروامهمهاسسو،هكم.ج

اهريشعنعلئاوانبافوخواهرودصحلصدعبتراسليخلااذا

و2سوسهمومءام.كسوس.وه7،سهكم.-
T)امةعأ,هكمممك

اهرودصدودعبدقحناغضتلدبومهنمماحرالاتعطهل

٢)امسوو.-ومسوكسمكس.س.م-هلساووهيسيتهكيم

اهروتسكتهدعبنمانرداغوهعامتجادعبىحلأمشددبت

ةب)اسو-ام*مس.»دسيسيك--هوةيfدارمصهوماصعم

اهريعسدالبلالكيفحدقيفاهرارشيدبترانلاقيرحمكاهف

ه)متو2ووصادسمت.هم/يهمدح2.اديص•وهآيهمسو,سساوعم

اهرونمُكنَعمالظإلاعشقيىسعاوعفادومتعطتسأاماورادواوموقف

،ةعامجلاريشملاو،ناسرفلاشيجةعيلطديرتاهتمّدقميااهُرودض(1
. -- ت.ن

ءابسنالانيبنمبحلاباهذنعةيانكماحرالاعطقت(٣

.تبجمامفاشكناواهقرخروتسلاكانهو.مهُعمجقرفتاذاموقلالمشدّدبتلاقي(٣

يه.موقلاحاضفنالريعتسا

...م–اهبيهلدالبلاّمعفتبشرانبنييحلاةوادعنمجتنيسامتاهبش(

. . ... .. .- - * . حام . -

.تاملظلانممكلمشامدّدبيرانلاهذهبيهللعلفمكنكمأامكرمااوفالتلوقت(ه

ءاوقإلاىلعنايبلاو.امكحتكلذلوقت

Y

##هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس وبأ
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:لوقيًاشناوكلذركعيالةّينبايالهم:اهوبالاقف

اهنارينبرحلاتبشاذااقللامويكيفكتلاناف

اهتاطشاوحامرلاندرياولتاقاذاقدصينايتفب

اهنارقأعّدصييبرضباهتاجت"برحلاتجاهاذا

اهقاولانيعلانّيخيالفتافطختانلُداعت

اهنانسابرحلايتدبااذااوبرهتالونعّرجتالـف

كلذربخرعامكتلعفاممهيفتلعفف.بلغتوركبنيببرحلاتبشننأثبلتملو

ماشا همةبانا

عرشتسالانم

(ه.ص)بلغتوركبباتكو(٢٠٢ةحفصلا)ةيناندعلابقانميفةينارونلاةديصقلاعجار

همأّنأكلذو.انيةرمنامامتناكوبلغتنامغيدحااذهةرشانناك

المجوابولحةحّقلاهاطعأواهنممامهةعابفهبهثيقتاماهلنكيملفةديدشةنسيفهتدلاو

عملخدوةعيبريفنيدودعملاناسرفلانمراصفغلبىتحمامهلاذغرشانناكف،الولذ

رصبفنيللاسانلايفةرمنبمامهجرختادراومويناكالف.برحلايفبلغتهموق

:هلعفىلعاهنبامولتوامامهيفرتةرشانماتلاقف.هلتقوهدصقفةرشانهب

ا)هس.سم.--...

ةّراَوكلمتتلازالرشانآةرشتةفطماّيألاعيضالا

ماتيألالمشمامحلكتنعطبتدّدبدقلوقت.هوركملابباصملاياروتوملاىنعمبرتاولا(1

ةديصقلاحرشيفىورو.ةرشانمخرترشانو.تلعفاملكنيميتلشف.مهرمايلوتمماهناكو

:فيحصتةياورلايفو(T02ص)ةينارونلا

ةرئافكنيميتلازالرشاناًةنعطرشانمايألاتلاغالآ

: هّدعبىورمث.«ةرتاف»داراهلعلو

هرئاشعتمجناماهكلتقلاهزح(اذك)كقرحيرانيفتلزالو
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ا)همممهاسهورغكم1رسهم2.-عممهمتياماماعسسمك

ةركاشليلواومملوربيلكمهسييردعبيساتلاسيئرتلتق

ىلعيركشيلامهجلانبدابعلمحمثلفاذيفماهباصممظعو(لاق)

ةرشانلتاقيركشيلالهلهملالتقو.هلتقفةرشا

.ســمــســحمسهتجيتخالتجتو.يونسساسمـــــم

املرورسمس

.

(٢٦٧ةحفصلاةينارونلاةديصقلاحرشعجار)

كلاماهجوزناكو.يركشيلا(ديزنبا:ىوريو)دئارلاناةربمتنببنيزيه

عجار)ةروهشمعئاقوسوسبلابرحيفهلركبناسرفدحااذهدنفو.نابيشنبدنفنبا

بورحلاكلتيفكلامهنباىلإًاو.(٢٤٥–1٢٤ةحفصلاةينارصنلاءارعشباتك

هوبالاقفبلغتةارسدحافيسنبةمقلعهلتقمهمالاضعبيفلتقىتحنسحلاءالبلا

: هيثريدنفلا

ًانينضوهورهدلاىلعىقبأوةفرصكلاغرهدلاناكلامآ

نزحلاذاينايلاوىضماهؤدبوراهنلاسمشتروكدقل

،نينر)*(نوصحلاريهزدنعاهلكلامكدعبنانيعلاتكبدقل

:اهجوزواهابايفرتتلاقفبنيزوباةعقولاكلتيفلتقو

r) - ملسمنمامورسكك1-2ممبمه*مه،ووورعم.1

يتلآكلذبنيدالناكانقلأشهتنملاايندلامكتخالا
٢(ةكمسسم-.م.-ةركعهدمهمكتت".دوهكمورمعبمه.امك

تأميهالواهولمتنإافةهيرك.مؤيليخمكيلعتخألا
4.) ًاحلذلاام.هورشاصم.دبتكهكدبهحوهاموتحت

- تلحوأنماهيفمكعريهتمدقت.ليخدعبليخمح
ـتــســسسسس-------

موقلاسيئر:(T٠٢ص)ةينارونلاةديصقلاحرشيفىور(1

مكشهنتلحامرللاضرغمكتلعجيا«انقلاشهتمل»اهلوقو.مكُتلَدآايندلامكتخانا(٣
تذختايا.تمسقأياتلآو.ةداعلانيدلا((انيداملناك»اهلوقو.مكهوجوشدختيا

مككالهىلعتمسقاوةداعكلاةءاسالا
. -هبت....سم .-

رايتخانممتنااولاقملومكتبراحمىلعتموادفدئادشلامويناسرفمكيفتلحلوقت(٣

مكتتالوقت.ةّدشلادنعاهأيهصليخلاةمحمح(اهدئادش

مكلشفومكنيجلمثبلغياعراصملامكبكلذلتلغمتفعضومثلذفكدصقتودعلاليخ
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كترموماجءه2وسمشميد-.سم-ه3•.م.(1 e س-س.

يتلاوتلقاذاانزحيلاددجتهربسحهازرادنهلآنبكلامىلع

r) َمنعهك"مسو.م.22.امكوويرس9هس.مو.ماعم.صاصم

تلضتبخلأهمهميفهزفاوقهفيلآهنعليجربريكينارأ

امبسواسممرال

لهلهملاتنبىميلس

(ااYعوبطملاوا٨٥صطوطخملابلغتوركبباتكعجار)

.وديعنمنامالغهلتقلبقاملبيلكيلالهلهملااهياءاريفناتديصقاهلدرو

:هيثرتىتلاهتنباتلاقف.(١٧١صةّينارصنلاءارعشعجار)كلذريغليقو

"غصلكيفناسرفلأيسراقىلع.غاوسلا.عومدلاباًدوجيتيعأ
(.رسكت.م ةعهكمه.ام.ه(عسةكواقووه.فوكوكههتيهام

عاونلاحوندنعضاضفرابامدافكوافومدلاىهلناينيعل

"خابالاعّقتناسرفلاعمريثيدهشمدنعىجترملاناكتالآ

"غاكتلادنعبوهرملااهسرافوةوتشلكيففورعملااخأادع

جارفناتمتوتلكافازحاددميارحتهبتيخأيذلااهجوزىلعرّسحتاهنالوقت(1

اهتبرك

y(ءاظلااهبتداراةزفاقعمجيزفاوقلاوبحاصلاوسينالافيلآلاوءابظلاةعامجبربلا

.نامطاوضرالانمعستاامتاجاحلاو.ةرفقملاةيربلاوةزافملاهمهملاو.اهبوثويااهزفقل

مهيلإسنأيناكنيذلاةباصانعالضريلكترصيجوزويلايدقفبلوقت

.غاصلكنيبيا(حفاصلكيف»اهلوقو.ةبصنملةحوفسملاىنعمبحفاوسلاعومدلا(م
فيسلا)ةحيفصببراضلاخاصلاو

تحناماذاالامهنميايضاضفرأبمدلااهنمرجيلفنيعلاعومدتدفننإلوقت(ةن

هيلعتايكابلا

برحلادهشميفلامآلاطحتناكنمىلعايكيالوقت.طلغوهو،ُروثي:خسنلاىدحايفو(ه

يهوةطيهنملايضارالاحطابآلاو.برحلارابغعقتلاو.ناسرفلاعماهضوخيياحطابالاعقتريثيف
.حاطبألا

.هّلعيملوهحصأنمرنملوهباهنملوعفموهو.بويهملا:ةعوبطملاةخسنلايفيوعمج

ةبراحملاحفاكتو.اهوبالهلهملاوهيدعو



١٩هيجيجلهلهملاتنبىليلش–ةيلهاجلارعاوشَيهس

حياررشاهنأاينملامهسيهنظتأىتحيغلأتابهتمر

عباتوليلخلارارسأظّفخيو"لكاوشدفولكيفكيناكدقو

"جنارلكؤأيسأتلاةنجلهيلاخُيملواحيحلايفنُكيملناك

"حلاصَدنِعاَعَدْوَأراسإكفلكفلكبّحلايفهذيملو

"جاجتنيمركألانبالوانتسيتلأتنكاموعقيناكتيب

ًاضيأتلاقو

..سمك.ص.سكراسمنم.س.س-.م.م.دمحم-و،مث،م-

"يناًرخأىفداعفءازعلااندويفانضارثداجلًاداقرلاعنم

ا

يا«حبارًارشاهنا»اهلوقو.ةنبصأيأةتمظتنا.ةفورصوةثداوحرهدلاتانب(1

حبرلاسئيبلاهتومبرهدلافورصهتبستكاامنا

نيكاسملاوءافعضلامعطيهنالوقت.نيكسملاوةمهلاليلقلالكاوملاو.فيعضلادغولا(٣

لاملانمهيدلاممهمساقيو

r)ةافاغناكوريبكيجةباثمبهموقيفناكهنأوهردقفرعتملاغاكايانملاةئباصالوقت

:ةعوبطملاةخسنلايفو.فورعملابلاطوهويفامعمجةافُملاو،ءاسملادنعهدصقتملفويضلاوسانلا

.م-يناععمجمهارملاياسانلاةاتع

هلوقو.ريسالاهبقثويلبحراسإلاو.ديقملاوقثوملالبكملا.ةيرصملابكنلا(

- وا. يحلاصيلعلكدنععذيملهنكياهلاقامىلعفوطعم«ًاعد «
e(نممُتسليا«حلايتلابتنكامو»اهلوقو.امةعفنميدجيءاكبلاناكناياعفنينا

ءافرشلاةداسلاحجاحجلاو.ناولسكدقفلدجي

اهلوقو.ضرملاولازهلاوهوانضلانموهويلاحءاسآينانضأ.ةبيصملاوءالبلاثداحلا(6

يناهدنكلوبيلكيفتومببلغتىنبباصااممةيزعتلاوناوألابُرَقناكيا«ءازعلااند»

. - ةميدقلاينازحاناكتداعفيباتومبديدجزز

لاتقلايفكؤفكوهونرقعمجنارفألا(٧

وبأ



"نامجيهتنراقنإردلاكهلاختءادرلايفىمدتفكفك

"ناقهألاةنيغوفييلأفيكهلفإكاذقحوهيلعاعزج

"ناثدحلألضفُمنوزحرهَدادغنإدئادشلادنعىجترملاو

"ناريجلأةَرْوَجَوُرامتلاىمحتهبنموذايلأهبثيغتملاو

"نارجيبراضةريشعلانضجلاضنلطّسونإهيلعىف

"نالذخاميأبرقألاهنعتلذاختمتيلذإكيلعىف

"ناّجزلاجزمركألانباايىلبلانمتيوحذقكيلإبهذأف
.سماه.عورسعرمع.عمب.م

.

"ناكملكبةقطنمهاجؤهترجاموتييح
ام

ى كتك الاف

ىلعةضفانرهًابحومبنابجلاعمتمظنكالباهعمدتهبش.ةحلسمعمدلافكفك)(

هتعنموهتفرصيلايمدتفّقكو:ةعوبطملاةخسنلايفتورو.ؤلؤللالكش

.مولظملارضحتملانافهللاوفيهللاو.هأجلموةنصحفيهلافكو.نزجلاعَرْجا(٣
ىودجلاوءاطعللهراعتسارطملاوهوثيقلانمةرملاةثيغلاو

ةثأطوياةلضفملافورصلاوذياناثدحلالضفأو.داعُمبعصيانوركرهد(٣

.- ةحدافةديدش

دارااقيحصتنوكتوا.راوجلاةروبجلاو.هنععافدلاناسنالامزليامناكوقوقحلارامذلا(

مهتيحانيا(ناريجلاةزوح»

.ةعاجملاةنسيفنارجلارحنييأنارجيبراضو.اهعوقواهطشوتو.ةيلبلالضفملا(ه

لكللضعبلاراعتسا.ريعبلاقلغمّدقنارجلاو

تفُعضوتلشفياهنعتلذاخت(6

(( يناحجزلاحجراتيوحدق»اهلوق.كيلعسأبالكليبسيفريياكيلابهذا(٧

كتنازروكملحلقثيفدازاممراكملانمتعمجيا

يفتورو.ةلثاملاةقطنملاو.بوبهلاةعيرسلاحبرلاواةطيشنلاةعيرسلاةقانلاءاجوهلا(٨

فيحصتوهو.ةلظنملا:ةعوبطملاةخسنلا



٢١-4ةينغةفرطتخأ

-- وقئزجلا–ةيلهاجلارعاوشةَي

تلالابابلا

"ةفرطتخأقنيرخلا
يدادغبلارداقلادبعخيشللبدالاةنازخو=٥٦٨ددعةيويدخلاةبتكملايفقنرخلاناويدعجار)

–٣:٦٠٢قباسلاباتكلاشماهىلعينيعلاماماللةيوحنلادصاقملاباتكو=٢٠٨-٢٠ا:٣

(ةمجرتلاهذهيشاوحيفاهركذدروىرخاابتكو.أااصدنهلاعبطنيتاوخلاةركذتباتكو=٦٠ه

ننافاهنبردبتنبقنرجلايه:لاق٢.)اهناويديقئيرجلابسندرو

.م"..اه.........

ركبنبىلعنببعصنبةباكعنبةبلعثنبسيقنبةعيبضنبكلام
.هم...عم.ه).سيس.

ةعيبرنبدساناةليودجنبىعدناىصفانببنهمنباطساقنبلئاونبا
عالاة1..كا."هب.......ك-....

.٣)ةدرواهعاوهمالدئاعلانبةفرطتخاىهو*ناندعنبدعمنبرازننا

املةفرطاهاخآتثرفسوسبلابرحدعبترهزايو.اهدحوةرعاشلاهذهلًاباباندرفادق(1

كلذدعبتشاعاهلعلو.47ةنسوحنبالقموييفلتقواهجوزتثرمث.(مه٦٥ةنسوحن)لتُق

.ه٧ةةنسوحنموثلكنبورمعهلتقاةريحلاكلمدنهنبورمعتومىلعةلدياماهرعشيفوةّدمب

ةناخبتكلاتسرهفيفءاجو.مه8.ةنسىلااحتافوخيراتانلجأاذاقحلانعنيديعبانلاختالو

ةنسنيعبسوحنمالسالالبقتناكةيلهاجةرعاشاهنا(TY.:د)ةيويدخلا

ةظوفحملاةيطخلاةخسنلالوايفهاوراك.ءالعلانبورمعيلانعناويدلااذهةياور(٣

ةيويدخلاةبتكملابتكةنازخيف

.ةرعاشةًارعاقنزخ:(٢٢ا:6)سورعلاجاتيفءاج.قيرحلابسنيفاوفلتخادق(م

بدالاةنازخيفلاق.ىشعالاطهرةعيبضنبدهعمىنبنمناقهنبردبتنبيه:ةديبعوبالاق

(r:٢.٧):باتكلاتايناحورشويركسعلافيحصتلاباتكيفو.يناغاصلابابشلايفاذكو

ركبنبىلعنببعصنبةبكغنباةبلعثنبسيقىنبنمةيسيقلاناقهتاذبقنرخ:لامجلاو

تايبايفتيكسلانببوقعيلاقو.همألدبعلانبةفرطتخااياولاقو.(ردبفذحب)لئاو

ىثعلاقيفبسنيهيلاواضياىشعالاطهروهسيقو.ملعاهللاودبعلانبةفرطةلعيه:يناعملا

تنباغاةيفاقلاةديصقلالوايفناويدلااذهيفدروو.(ءا)ةلوقنملاءامسالانمقنرخو.سيق

لوايفانهيورامحصالانانظنو(انلق).ةبلعثنبسيقنبةعيبضنبكلامنبدعسنبنايفس

نيباسنلاريهاشمنمامهالكوةديبعوباوءالعلانبورعوباهديأامكلذوناويدلا

:يه
y



4ةجيبرعلارعاوشيفارمة33-٢٢

:٢)لتُقنيحاهاخاينرت1)تلاق
.)ام*.كعسم.م.س...س.سمهتمربعمكي-م.سع"وممعمهمس

"اختنكاديسىوتسأاهافوتاملف"ةّيجنيرشعواسمخهلانُددع

"ةبايإانرظتنااملهباتجت

بالقموييفقنرخلااضياتلاقو

-

- .- -.

"اختالَواَديلَوال،لاحريخىلع

ىلعقرفلجوزوهودثرمنبورمعنبرشبهيفراغآمويوهو،لبجبالقو

كلذكو،ريبكلانسلامختاو.ريغصلاديلولاو،نيرحبلانمهعوجرهبيا"

6)امحتقأفباشامفنيار:زجارلالاق.محفلا

كلذو.ةفرطينالاهدشناسابعلاابانالاقوتايبالاهذه(14ا:ا)يثيرشلاىور(1

هتخالتايبالاناباوصلاوطلغ

–٢٩٨ص)ةفرطقمجرتيفةينارصنلاءارعشباتكيفربخلااذهليصافتانركذدق(٣

اوجهسملتملاوةفرطناكلذصخلمو.(٢ه.-٢٣٠)حيسملادبعنبريرجسّملتملاو(٢٣

ةفرطلتقوهسفنبسملتملااجنفاهلتقيلنيرحبلايفهلماعىلااهلسرافةريحلاكلمدنهنبورمع

قنرخلاوخا

(الاتا)يشيرشلليريرحلاتاماقمحرشيفو(T43:1)يطويسللرهزملايفءاج(٣

اودهشتساوةنسنيرشعنباوهولتُقةقرطنااوعزنيريثكنا:(4اة:ا)بدالاةنازخو

.نيتيبلااوركذوهتخالوقكلذيفامحصناالإ.«نيرشعلانباسانلارعشانا»برعلالوقب

ةنسلاةجحلاو.هبانميت:(34ص)برعلاراعشاةرهمجبحاصىورو

اهلوقو.اهلامكتسايااهافوت.افيضاديسىوتساويفوتاملف:(14ا:ا)ىثيرشلاىور(ه

:ةرهمجلايفلاقو.يموقةدايسنانالاىلوتيذابابشلامامتيفراصيا"امخضاديسىوتسا»

-- ردقلاميظعلامحقلا

ىور.هياياانوجرال:(٤ا1:٦)بدالاةنازخبحاصو(الا:ا)ىثيرشلاىور(ه

ادجنسلاريبكلاخيشلامخفلا(لافو).ةماقامتتساالو:(34)راعشالاةرهمجيف

يفقنرزيخلاتيبىوردقوفاقلابمخفلاوهباوصلاناالاحرشلايفدرواذك(6

:هيوريوهوزجرلااذهبدهشتساوبرعلاناسل

امهكسافرهدلاهيلعلاطًاحلفأوباشامحقنيار



جي

٢٣هينجيةفرطتخأقئزجلا–ةيلهاجلارعاوشَيعب

ورمعنبرشبنابالقمويثيدحنمناكو.١(بالقموييفهولتقفدسأىلإ

.نيدناستمةبلعثنبسيقنبةعيبضنبدعسىنبدحاالشألاهللادبعنبورعهعموازغ

ميفاوباصأافاعمنوريغيودحاوناكميفنيشيجونيتيبناسيئرجرخيناةدناسملاو

لبجبنجىلادساونبناكوفكلااذىعديلشالاهللادبعناكو.نيشيجلاىلع

ىنبازغفةوختوريكاذالجرناكودثرمىنبديسورمعنبرشبناكو.بالقهللاقي

فرصناويّسلاومعنلانمهيديًالمورفظفدساينبنمسانهعموةعصعصنبرماع

فستتنأديرتأ:ورعلاقميمتينبضرايفجرخىتحبالقنمانداملف.اعجار

يلابأام:لاق.دساينبلبجللاذهءارونا.هبمهللبقالالمهضرعتوسانلاب

:هللادبعنبورعلاقفلبقينايفمهنعلودعلايفهللاهدشانف،مهنمتيقلنم

رشبجزوةمايلاىلاةعيبضنبدعسينبنمهعمنمبلاف.ةمايلاىلايمنميلئامينا

دثرمىنبنمسانهعمواناعجي"اناسرفاوناكوهلنينبةثلثهعموةبلعثنبسيقىنبيف

.عفترتمثةدحاوةجيرمميمتدساينبلمويلكيفءيجتباقتناكو(لاق).مهريغو

دقرشبمهيلعمجتىتحدساونبملعتملف.ةدرابةمينغبكرشبأانأ:دساينبنهاكلاق

امل:لاقبلشنبحونينربخاوةورعوبالاق.مهينسورماعينبمعننمهيديألم
:ورمعنبرشبلاقف.لاتقريغنمنيمزهنماوطحملادساينبىلعرشبمجت

يركبلامجعتسااممجاهميفو(اهه:د)يومحلاتوقايلنادلبلامجعميفءاج(1

يفوةليلىلعدساينبةلحمنموه:يركبلالاق.دساىنبرايديفلبجبالقلا:(Y٤.٢ص)
. ريسم

تلاق.يلاولاريمأهلتقيبضلادثرمنبورمعنبرشبدساونبتلتقبالفةبقع

.(تيبلا)ةباوبتنن:رشبنبةمقلعنماهنباوورمعنبرشباهجوزنافهتنب(اذك)قيرخ

مظعأنمبالفءالؤهريغلاقو.عضوممسابالُق:يبارافلايلعوبالاق:توقايلاقو

ركذو.(ءا)ةروهشملامهمايانمبالفمويومطساقنبرميتلاونبهونكاسةماميلابةالعلاةيدؤأ

قنيرخلاتثر:ـلاق(٣:٢٠٦)يدادغبلارداقلادبعلابدالاةنازخيفبالقمويربخ

نموليبحرشوناسحهيّوخآورشبنبةمقلعاهنباويبضلادترمنبورمعنبرشباهجوز

اناكولشآلاهللادبعنبورمعوومةميزخنبدساينبازغرشبناكو.يموقنمهعملتُق

ةدناسملاودناستلاىنعمو.مهُرىنبىلعورمعوةعيبضنبباتعىنبوكلامينبىلعرشبنيدناستم

مهتمّدقتفدسآيفىلعراغأف.مُهُعمجيريمامهلسيلهدارفناوهتدحىلعلجرًالكجرخينا

نبهللادبعنبورمعرفوهونبوورمعنبرشبلتُقفبالفاهللاقيةبقعىلادساونب

ينألاوديسلانبالاقاذك،بالفمويلاكلذيمسفلشآلا

Y
.

ةَيه وب



دي

ةيه

ةجتتبرعلارعاوشيفارمة33-4٢

افانغلانوبلطيلاجراهيلعلئاوليخاهنااوعاريالالآ

هيلعاوعجرف،يمامنانفلاوةنتنلفهيلااوعجرا،هفنمةأفاوذخ:مهنمكلاق

مهانيف(لاق).ةثالثلادونبهعملتقودثرمونبهعملتقوةباحتمااومزهوهولتق

ليتقامهالكودساينبنملجرىلعسيقينبنمالجردساونبتأرذاىلتقلانوبلسي

يذلاناكو:ورعوبالاق.كوبلغالامويلااذهدعبنممكتوفيال:دساينبنهاكلاق

ةلضننبديعسنبرارملالاقو.سمشقنبناوعجنبرتشالانيبةلضتنبدلاخارشبلتق

:كلذبرخيوارشبلتقةاضننبدلاخهدجنأركذيرتشالانبا

"اعوقوةيكرتريطلاهيلعرشبيركبلاكراتلانباانا

.2 : لوقيناىلا

"ايرصًالتحنمذرلابنجيوفهتليخلاواقفرمرداغو

يفو.ةبلوىنبدحاسبتقملانيبةيمتارشبلتقانا:يدسالابهرموبالاقو

. : ورمعنبرشباهجوزيفرتقرخلللوقتكلذقادضت

ا).س,(سعامتسم*.م ويمصو,رسرسص.-.2و.ماع."مسكت

ةبلاومثاهبراحدساومهءامدتلحتسأنصحلآىنبنا -

٣)مهماجم/همم"كحامكمماجمموده1بهمكمس.."كمموو

"ةبراغوهوحتلاقمانسلااوبيجواوبعوافمشالافالآاوعدجمه

نويوحنلاهاوراذكهو.هبقرت:ىورو
را.....م..

رسافيذئمويرشبعمناكلئاونبركبتاداسنملجرقفرمو.كرترداغ
4 مسمسالسب..م*1نم1وه2**.هال12

هروساملبتخمو.عضوممدرلاو.يراجلاعرسلوههتو.راعبةئامثالثب4,ممهساىدتفاف

. اهبديصيىتلادئاصلاةلابحنمذوخأم
.- نم4.".ع.م ، " .

يأمانسلااوباجو.اولصأتسااوبعواو.يلاعلامشالاو.هوعطقفنألااوعدج"
و.م*..و.

.ريعبلانمفورعمةناكموقنعلاومانسلانيببراغلاو.رهظلانعهورشقهوحتلاو.هوعطق

هايامهلتقبمظعاوهامواذهاولعفمهنارشبلتقلالثمهلكاذهتبرضو

.دسأينبنمنامسقةبلاووبراحو.ورمعنبرشبلنيفلاحتاوناكموقنصحلاونب)1

اهتقاراواهتحابتسامهءامدتلحتساو

.ةضيوعمشالا:(٤ا":السورعلاجاتيفو(٨:٢٣٦)برعلاناسليفىورو(٣

(تيبلا)قنرخلاتلاقهلوحامفنألاضيوع:يربنبالاق(الاق)

يب



.اهب
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٢و

.هنعةفرطتخأقزجلل–ةيلهاجلارع اوشَيهب

هكتهمس رس2ممرسعردصم

انرهدلانمهيقالتناىسع

.- 8 سرام

هفكب
راسمهس

.-

ا)هم

هب

ملا*سممهمم

ابينتقرشادقف

و.ماع

.

"ىبيرال
سم

.- اهلس
ه)..--2ماليس

.قيدصالوتومي.ىجىلع
"قولحلاو

-.-

.-

يشممك15.

ىلاسوفنلاتزاذإرشبنيب

نبكلامنبدعسنب٢)نايفشتنبقنرخلليهلقيو.ارشبيفرتقنرخللتلاقو

جممس6سعو.مهم--

دعبىساتمسقاالا

..ع.ع.موس

مه

.ارشبلتقيذلاوههنأبهروباركذيذلاسبتقملانإةيمتىنعت

سرمس.مر.كترس

نانسلاهاوب
.سم

ومeمسر

ةلامع

. . ام-.2

:٢)ةبلعثنبسيقنبةعيبض

مسمسلا

مه.ساس

هكدعبو

ريكح
.-

ةمقلع

8

نانسلابهدصقنانسلاهأوبو

اهلوقو.ةبيصملاءزألاو.موللاوعيرقتلالذملا.(اذك)ةفاحق

ينيعللةيفلالادهاوشحرشيفو:ىتآكيباوال:)٢:٢.٧(

توقايلنادلبلامجعميفو.ىماكيباوالف(ا*.:ا)

ةينيعلاىورو.يلاتلاتيبلازجععمتيبلااذهردص(

امب

.- ه.معهو.-.م .- b

هيلعتنزحاذاىساءيشلاىلعتيسرآلاقي.نزحلاىسآلا

تلعترتو.قولحلاىدلناكتوملااماذا:ىوريو"

ةبيصملاوةبكنلاةبئانلاو.رعشلاةرورضلفقثف«ةيقالن»لاقينالصالاناك(1

(Fاةحفصلاىف)افنآقنيرخلابسنيفءاجامعجار(٣
. هرسرسوهراص:ت.مو . . . " .

انحرشيفاهيلاانرشأبتكةّدعيفاهنممسقواتايبالاهذهتدرو(٣

( -
يدزاللةيرصبلاةسامحلاباتكيفالإوريملوةديصقلاعلطموهتيبلااذه

هبينتصاصغاياقينلينيتقرشا.يرذحتوىهبتنايا«قيفا»

هيلعةلالدلليفنلاتقاذفىتآالديرت«ىتآُتمسقا»اهلوق.

Tةحفصلااهناويدعجار)كلاهىلعىتآتيلآف: T).يفلاق

رشبدعبنزحاالكيباوياةفوذحمالونزحاىتآو:بدالاةنازخ

(r:٦.٢):اذا:(٣:٢٠٧)بدالاةنازخيفو.فيحصتوهو.قولحلاىلاناكتوملااماذا
. - مكرو

ماعطلاىرجموهوقلحعمجقولحلا(لاق).قولحلاىدلناكتوملاام

تنيقنيرخلاهيوري(ا*.:1)

بدالاةنازخيفيور(م

(r:٦.٢)ةيرصبلاةسامحلاو

ىتآتمسقادقل:(اهه:)

ءاسنخلاهلثمو.مسقلالاعفأدعب

اهه:ب)توقايىور(٦

ودبي



نمي

هيجيجبرعلارعاوشيفارمَيهس٦٢-

13وم"هسو،م.مس.ساهمممهم.ع.م6.ع.م

"قيرحلانمعوذجملالاماكرشبلوحةعيبضينبدعبو
b ةروهم:مم2...ددقو126-د،--سو1

"قوشملانيعلابالقبنجياياملاةبلاومهلينم
مره-.بعاللكبهم.ك..*.الك."ك1.ادج

قيلفةمجمجوةقثيخآقرخلاصوأنمبالقب
.كيهم:س..و-سوهكمم

"قيجارلامهسأكباوفشواوبخمهوفاذإكولملاىادن
es ت.م.مسومدم-رس..بعرمعدب.::م7سم.

"يتيرذعبنميلغاسنيافاهوبعوآوفونالأاوُعدجمه

a

اذهو.قارتحالابتامدقيتلاعوذجلابهلوحرشبلهانمعنصنمتهبش

. امك: رخآلالاق

اهلامآفرصاعاهنأليختمهتارسناكيوقىأرنمالا

سبتقلانيبةيعناىلعلدياضيااذهو.دسايبنميهةبلاو"ردقمهلينم"

رمامكلبجبالقو.رتشألانبةلضننبدلاخنودهلتقيذلاوهيلاولا

فورعملابقرغييذلاداوجلاقرخلا"

ةنازخيفىورو..لاناكرشبدعبةعيبضونبلانو:(٣:٦٠٢)ةيفلالاحراشةياور(ا

رشبدعباوطقاستياةعيبضونبلامو(لاق).ةعيبضونبلامو:بدالا

مجعُميفيركبلاىورو.بالقفرحبايانملا(اذك)ةلثاوبمهلتنم:ةنازخلايفىور(٢:

بالقفرحيابانملاةباوب(اذك)ذتن:نزولايفللخةياورلايفو(٧٤٢ص)مجعتساام

(لاق).فيحصتهلعلو.قرخفاصوانم:(٣:٢٠٧)بدالاةنازخبحاصىور(٣

.ءاضعألايولضوعمجلاصوألاو.(ها)ةجتوةحامسيففيرظلانايتفلانمقرخلا

.ةقباسلاتايالاريغدهاوشلاحرشيفوةنازخلايفاوريملو.ةقوقشمياةقولغمىنعمبقيلفةمجمجو

طقفيلاتلاتيبلانادلبلامجعميفركذدقو

كولملانومدانيسانلافارشانميوقنالوقت.ةيطعلاىهوةولحلااولانيااوبخ(ه

ياقيحربسحلاقي.ةفرصلاةرمخلاتاذياقييحرلامهيأكبنوبرشيومهفورعمنولانيو
و.ماعرا

عابتاللةثراكف(اوقش»لوعفمقيحرلانوكيوا.صلاخ

ًالهسعلتبيياقيرلاغاسنيامو،ةقباسلاةديصقلاتيبيناثىلعدراولاحرشلاعجار(ه
. م"و"و . .

صيصغلاعرجتولاحلاءوسنعةيانككلذو

يم-----ــبــي



٢٧ههاجتةفرطتخأقيرجلل–ةيلهاجلارعاوشةَي

- a)ا 2 نم.-مممهمكيوام-1خيناكودبهبي.هك . . -

قيليالجتحانهنيعابلحتلكوندعقدقءاضيبو
٢)ا)و.مت.م............سوكو.سو.م

ىقيعتىتشكتاقةنعطويشيباصُمنهرودوعاضا

:بالقموييفهعملتقنموارشبيفرتًاضياقازجلاتلاقو

0.م.م.م.مو..

.

رزجلآةفآوةادعلاماسمهنيذلايوقندعيال

لكنهنيعايفىقبيالنهلاجرنمدقفنمىلعنيكبيامةرثكيا"

ةبيصملانمباصملاو.نيتيبلانيذهيفتاوقلا"

فايضاللاهنورجيمهنالرزجلاةلآمهومسلاكمهئادعالمهيا

انهلخُتكلازآءاكبلاًاناديرأ.قصليالقيليالو.ءاسنل)ضيبلابتدارا(1

«قيفتىتمف»اهلوقو.ّنهميعطيناكوهورشبتبوجنيقزُرندقفياّنهرودقعاضا(م

ودحليفميقيكهلأستفهربقيفارشباهجوزيدانتهلبقتيبلايفكءاوقإلاىلع

ام(ا.4:م)ينيعللةيفلالاحورشدهاوشحرشيفو(٢:٢)بدالاةنازخيفءاج(٣

ُدميّديبلاقي.يهنلاظفلبءاجءاعدوهوّنكلميالهانعم«نادعبيال»اهلوقو:هصخلم

دقوبرُقلاَّدضوهفًادغبهردصبواهيفنيعلامضبدُعيدُعيو.كلهاذإحرفبابنمادعب

لاقو.دوقتدهباكنيذلادعبالا:ىلاعتهلوقكامهييتفملخادتلاضياكالهلايفلمعتسي

.اوكلهدقمهواوكلميالناباهوقلتعدفكليقناف:لمجلاتايباحرشيفديسلانبا

كلذيفمهوتيمللءاعُّدلايفةظفللاهذهلامتسابمهتداعترجدقبرعلانأباوجلاف

نّيبدقو.هتومبنوقدصيالمهنأكوليلجلالجرلاتومماظعتساهبنوديريمهناامهدحاناضرغ

. : هلوقبىملسيبأنبريهزىنعملااذه

خونجلابجلاونصحيفكومهسوفنيأمثناصجنولوقي

حيحصمدألاوءامسلاموجنلازتملوروبقلاىتوملاظفلتملو

لابجلاوزوجيفيكنولوقيوكلذباوقطنينانومظعتسيمثنصجتامنولوقيمهنأديري

.ثداحهيفثدحيملحيحمملاعلامزجواهاتومجرختملروبقلاوردكتملمويلاوفسنتمل

دعبناسنالاركذءاقبنالبهذيالوهركذقبينابهلءاعدلانوديريمهنأيناثلاضرغلاو

:رعاشلالوقىلاىرتالأ.هتايحةلزنمبهتوم

ذنخلاوهءانثلاّناانلاعفأبمكيألابأالانيلعاونثأف

:ينابيشلاديزمنبديزييتريرخآلاقو

ايلايللاينفيساركذهلّنافتكشزافيلايللاهنتفآكتناف

وبأ



دب

ي

A٢-33ختبرعلارعاوشيفارمةti

ا)aهياممماصسمسيت.مسممهواس2-سم..كل،ك

رزالادقاعمنوبيطلاوكرتعملكينولزانلا
-

ar م8.

نولزانلاونيبيطلاونيلزانلا:ىوريو.رازاعمجرزألاو.ءافعامهناديرت

. نوبيطلاو

:نسحأوينتملالاقو
.- رو. م-هرا.تت .

لاغشأشيعلالوضفوهتاقامةئجاحويناثلاهرمعىتفلاركذ

:ةديصقنملاحملانماذهيفامينزملابيرلانبكلامنيبدقو
- . رار...س .-

ايناكمالادعبلناكمنياويننونفديمهودعبتالنولوقي
. سانلانم.س. .

.سم.وو

دعبتالمهلاجرنودتلتقومهئاسنلاقبينعفيناكام
ورسلا-...و2.ع*،،"-.م)..دو.

عمجةاضقكدامعمجءادعإلاةاداعلاو.ةثلثمةنيسوفورعممسلا«ةاّدعلامس»اهلوقو

(اودع»نالودععمجةادهلانوكيالو.كودعياكيداعهللاتمشآ:ديزوباىكح.ضاق

اورجأ،ودععمجءادعالاو.ماللالتعملا«لعاف»هيلععمجيامنا«ةلمق»ىلععمجياللوعفولوعف

ةفآلاو.))يداعآ((ىلع((ءادعا))اوعمجدقو.فارشاوفيرشك«ليعف»ىرجم«الوعف((

.نيتحتفبةرزجيفميقلانمتناكنافرخنتيتلاةقانلايهروازيجلاعمجرزجلاوةّدعلا
. . . - م.دس2.هريس.."تي.م.".،نا.تك

فايضالللبالارحتومركلابايناثومسلامهلتقياكمءادعأنولتقيمضناوةدهنلاوةعاجشلابمهتفصو

«مهنيذلا»تلاقفيكليقناف:ديسلانبالاق.اهكلهُتفاهبيصتلباللةفآمهنأكف

:رخآلالاقاك«اوناك»لوقتنايغبنيناكامناودوجوموهنمباذهقيليامناو

مارحالانمامرحمهموقلواقرحتارانءادعالاىلعاوناك

ام»دارا:يناسكلالاق.ناميلسكلمىلعنيطايشلاولتتاماوعبتاو:ىلاعتهلوقكعماسلا
نيفوصوماوناكونيدوجوملاكاوراصمهتومدعبركذلاءاقببتعداهنآامهيناثو.«ولتتتناك

هنولعفياوناكامب

هيوبيسباتكيفو(٣:٦.٨)ينيعللةيوحنلادصاقملايفو(٣:٢.٤)بدالاةنازخيفءاج(ا

هجواةعبراهيفزوجي«نيبيطلاونيلزانلا»قنرخلالوقنا(هتصالخام(FاrوFااو٨4ص)
لورسمتءامعماعلك...سا..

اهنوكىلعفامهعفراماف.عطقلاىلعاًرخؤموًامّدقمرخآلابصنواهدحاعفروامهبصنوامهعفر

ةيربخلاىلعامهعفرنوكينااضيازوجيو.نوبيطلاونولزانلايوقندعبياليايوقلنيتعن

ةلمجنوكينانكماأدتبملارهظولهنافهلبقامبهبتشيالكلهراهظإعنتمافوذحمادتبمريدقتب

لاقو.اهريغواينعكيلعفريدقتىلعفامهصناماو.كلذضرغلاسيلوةلقتسماهسفنبةمئاق

يناثلابصنولوالاعفراماو.(حدملالعفريدقتديري)ميظعتلاوحدملاىلعبصنلاناهيويبيس

ىلعفيناثلاعفرولوالابصناماو.فوذحملعفبابوصنميناثلاواربخوااتينلوالانوكىلعف

جي
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٢٩هينجيةفرطتخأقئزجلا–ةيلهاجلارعاوشِةَي

a و

".a(ا
وه-1اس9.هرسه.مك.رسو,كت.مك .مم9رمع

.- رو.2.م.-هم-.م ---------------

.اهلىوقاوهورعشآعمجرعشو.عارذعمجعرذاو.برحلاةموحةموحلا"

نينعاطلاونيبراضلاونونعاطلاونوبراضلا:ىوريو

ثحبملااذهلثميفمالكلانويوغللالاطادقو).اربخواتفنيناثلاوالوعفملوالانوك

قتشماذهولاتقلاعضومةكرشلاوكراعملاوكرتعملا«كرتعملكب»اهلوقو.(قبسامبانيفتكاف
لصحياماحرلانحطتلكنحطيلاتقلاعضومنااوداراةنتملعاذا«يبحلااحرلاتكرع))نرم

نبريهزكلذنيبدقو.(نوحلاحرموقلاىلعتراد)ةرتنعلاق.احرهومسكلذلواهيف

. : هلوقبىلسيلا

مطفتفلمحتةمثاقاشكحقلتواهلافثباحرلاكرعمكفرعتف-

ىلعنولتاقيفكرتشملاقيضدنعليخلانعنولزنيمهنأينعي«كرتعُملكبنيلزانلا»اهلوقو

:يبرقلامورقمنبةعيبرلاقاك((لازت»نوعادتيتقولاكلذيفومهمادقأ

يلكيهمئاوقلاةفظؤآمالسباهدارطمويليخلاثدهشدقلو

.لزنأملاذاهبكرامّالعويلزانلواتنكفلازناوعدف

برحلالوايفيناثلاوركذامامهدحانيبرضىلعبرحلايفلوزنلا:ديسلانبالاقو

نوكريواهوحيريلملويخنودوقيمهناكلذو،مهرايخاوبكريومهايإنعاولزنينأوهو

ليقو.اوكرذيفاوعبتينأةفاخممايخىلامايانعاولزناوراغأومهودعنماوبرقاذافمايا
مادقإلاىلعلاتقلايفملاحكليخلاىلعلاتقلايفمهلاحنآىلاةراشإ«حلانيلزانلا»اهلوقيفنا

لهاالاعضوملاكلذيفلارتيالوةفلتخمكلذيفسانلالاوحأّناذالوزنلانعنوفكيالمهتاو

:لهلهملاقكلذلوةّدشلاوسأيلا

.مالوزنلاقلطانمبرحلاوخاوانلرتفاولوقينااوقيطيمل

واهيوحياممءيشلابيفتكتبرعلانال.مهماسجأيفءافعاناتدارا«حلانوبيطلاو»اهلوقو

اذاونوخيالوقرسيالهنااوداراهنيعبكلاوهوندرألاوأكلاةراهطباًدحأاوفصواذافويلعلمتشي

داؤفلاىلعبيجلاعوقوركمالوشغىلعيوطنيالهبلقنأاوداراهحوصنوبيجلاةراهطبهوفصو
ةزجاحلابيطبوليذلاةراهطوهبيطورازإلاةراهطبدسجلاةقعنعاوتككلذكفهنمابيرقوا

زجخلاو.دفملاعضومدقنمعمجدقعملاو.«معازجبيبلاعفلاقاقر»ةذبانلالاقاك

.ليوارسلازجحلاورزأللدقاعملاليقو.هيطياهنوليفرازالايفرطىنثأثيحوهوةزجنمب

وهو،رزألاالاسبذتداكتالاقألبرعلادقاعملاوةغبانلالاقاكبرعلاكولمومهلازجنملاو

هنمىلعالافصنلارتسامءادرلاوناسنالانملفسالافصنلارتسياملرازإعمج

مهيديأناديري.رعشلاتاوذيارعشلاعرذألاو.تعقوًابرحياتلز"ةموح)

:(٢:٢.4)برعلاناسليفهاور.ماهسلايرىلعةيوق
نم

.

يرجتمايخونينعاطلاومهتنعأىدلنيبراضلا

نم



4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَيام.

ةَيمهس-------------.ج

ا)4aنمم9و- .- . - .- . - هومهمهام.م"وم

ررقفلايذبمهنمىنغلايوذومهراضيمهتيجملنوطلاخلاو
٢) b ه"،"وساودهم.سسمدع»ـبس".ادب9ربرسوسنمهب

رجتلًارقطنمنعاوتياورذينلواوبهياوبرشينا

.حدملاىلعهبصنتامنافهنمائيشتبصتاذاهلكاذهو.نيطلاخلاو:ىوريو

افافبوصنمدعبهنمائيشتعفراذاو.«نيبيطلارّذكذأونيطلاخلاينعا»ديرتو

«مهراضنب»اهلوقو."نوبيطلامهونيلزانلاينعأونونعاطلامهونيبراضلاركذا»ديرت

ىلوالاضورعلامازتلانعتجرخدقنوكتف«نلعافتم»هنزو

قطنملاوهورجملاباوقطنينأنعًاضعبمهضعبظعيبارشلااورذينإيأ

اورجازتي:ىوريو.شحافلا

نيطلاخلاو:(٣:٦٠٢)ةيوحنلادصاقملابحاصو:(٢:Y:٣)ةنازخلابحاصىور(ا

زيزعلابسنلاصلاخلاراضلاو.ركذلاطقاسلالماخلاتيجنلا:ةنازخلايفلاق.مراضبمهتيحت
-. .- . . . . . " .. الس.-.1ا.....لا

ةديمحلالاصخلاوىنغلام٢ماوبستكافمهيعبمهريقفومميربماماخاوطلخمهنالوقت.ريهشلا

:ريهزلوقهلثمو.ريقفالولماخمهيفسيلف

لذبلاوةحامسلانيلبقملادنعومجرتعيانرهًاقحمجركشىلع

تنبقنرخلاتلاقءيشلكنمصلاخلاراضنل):(11:ا)ينتملاىلعيربكعلاحرشيفءاجو

ناسلةياورو(ا1:٨٩)ةيرصبلاةسامحلاةياوراضيايهو.مهتيحت:يوريوهو:(تيبلا)نافه

موقلايفليخدلاتيغلا(لاق).(٧:٧٠و(٣:٤٠٢)برعلا

دبعلاقو.حيبقلامالكلاوشاخفلارجملا:(٣:٦٠٤)ةياوغلادصاقملايفينيعلالاق(٢

اهنالماتحدمبسيل«اوبمياوبرشينا))اهلوق:(٣:٢.٦)بدالاةنازخيفيدادغبلارداقلا

:هلوقةفرطىلعبيعدقو.رمقلابرشممركيفةلمعلاتلعج
م2وصمتي2مم.م.م.-...

رمطونومالكاوبهواوشتناواهوبرشاماذاف

"و•ويرب:هلوقناسحىلعبيعو

ءاقللاانبهذهنيباماّدشأواكولمانكرتتفاهبرشنو

:نسحأواذهيفيرحبلالاقدقو

امِّركتكيفانثدحينآنمطشأافمهيلعسوؤكلالبقنمتنّوكت
: هلوقيفسيقلاورماكلذبقطننملواو

ركساذاواحصاذااذلئانواذافوواذًاربواذةحامس
. -. . رمامل..ك.ت.ماع.د.تتام * .

.ماتلاحدملاوهاذهوركسلالاحيفووحصلالاحيفاعيمجنيلاحلايفاوجهنأربخأف

:لاقفريهزهعبتامث

ةلثانلاملاكلميدقهنكلوهلامرمخلافلتُتالةقثوخا
.



يف

Y

:يسيميب

٣١هيلعةفرطتخأقنزخلا–ةيلهاجلارعاوشِةَي

ا).ةيامحةتتومص:كه2ممهموسا-جهوهديب

"رجزلاوهيياتلآن2اطغلمهلتبعكاوبكراذاموف

م)ا)هامم.اكوهومهو..9ورصمهيال،امهيه

٢)معماهماموكمعسهمم/يدحتمصماهكآ
ارتعللقاسيريتعلاىفومملمهفتحبالقةادغاوقالال

)c هيكةكممكوه1كاما،-م2سو.م-سعاكوك-ي1

يربقىبنجاتكلهاذافمهلتيقباميئانثاذه

اليذلامالكلاطغللاو.مهتاوصاتطلتخارمالااوكراذافريثكمهناديرت"

ليخلارجزهبينعترجزلاو،هبتحمساذاهبتهيالاقي.تيوصتلاهييأتلاو.مهفيداكي

:ىوريو،ظافلألايفشحنىلااوجرخيملاهباورشفمهليختجتنأاذامهناديرت"

رهملاوتارهملاطبرعيفةلمحمريغيفاورخافتو
و..2.م.

عمجتارهملاو،هبحاصىلعمهنمدحالهجيالوضعبىلعمهضعبرخيمهناديرت

ريناندلاومهاردلازكديرترانيدلاومهاردلازاك:كلوقك،روكذلاسنجهبديرتةرهش

عطقنأيربقىنتجااذافتومأنأىلاتييحاممهيلعىنثأيايناثاذه

يرعشومهيلعيفانثىقبيربقيجأاذاىنناتدارالبلاقيو.ينانث

اهذمّدقتامنأىلعتايبالاهذهبمهضعبلدتسا:(٢:1)ةنازخلابحاصلاق(ا
،اوقال((ةديصقلايفاهلوقهيلعُّدريومهنمىضمنمدعبكيوقهتلادعبأيااهماوقنميفنل

تميآلاقي،ءاعدلاوتوصلاهييأتلاو.ةيلاحلاوةطلتخملاتاوصالاطغللاوطغللاو(تيبلا)

لششتوملاكلمناثيدحلايفو.سرفلابثعبلاو.هتوعدوهبتحصاذااهييأتلجرلاب

ًايلاءيجتفليخلابةيؤياكامبهيؤأ:لاقفحاورالاضبقتفيك

:بدالاةنازخةياور(٣

رفملاوتارقملاهئانمبهباجيشخأامريغيف
. . م..."عنمبم..جر"..."..م

نوركذيالمهتنيسلالاير*فافعبمايخنورجزي:لوقتتيكسلانبالاق.ةدئازام(لاق)رو

- رجزلايفشحافلا

يا«حلاريتعلاقوس»اهلوقو.(٣:٢.٦)بّدالاةنازخيفالاوريملتيبلااذه(م
. »مس . " . .

اوناكةاشةيلهاجلابرعدنعربتعلاو،راعللحبذيريتعلاقاسياكتوملاىلاودعلامقاس

.ردصموهفةريتعلاعذحتفلابرتعلاو.مامانصانممنصوهوراعللبجررهشيفافوحبذي

بالفركذرمدقو

ىرورو.مهيلعتيقبام:(٢.٦:r)ةنازخلايفو(٦.٨:م)دصاقملايف"ىنيعلاةياور(هب

ىلعهيفةدئافالمالكاذه:ديسلانبالاق.يربقىتنجوتكلهاذاو:يناثلارطشلاينيعلا



4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَي-٣-٢

:ارشبيفرتاضياقئزجلاتلاقو
رسرغصم.ع.مص.سورمعمهمسعورسكهمجيك---

"باتكلايفايحناكمويبانيلعُدَسآنرقحتالالا
r)

-مهوووهسساهمس2•واوهم.أ
84 ** . . م."كم.م*ةمك

بارشنمرودصتعقندقونيعقنمسوؤرتعطقدقف
و-همرسرسهم

بائذلانسحتهوأشبلوجتىناقساحنسحنأايدزاو

:كلذيفاضياتلاقو

٢)

- -- مهف...س.سم-سممه.س.م..ع.س.سمتملمممكوسهمم

"راقنراقتلاعمءاقللادنعاهدازفحايصلاّدسإوبتعي
-

"اراتكبانسلأعفتاذإاوربصلئاوةيلضنمسراوفتأرو
"مسمس

. ٦)اكاك.ا.1-1-:ب."1صد1.-اكد

ارانرفاغملاقلحيفندقوامناكماظعلآنزرحياضيبو

لتقناكودساينبنمنيعقونبو،بارشلانمرودصلالبدقو:ىوريو

عضومبّبسلاهيفعضواموهفيآللميلعءانثلاايكرتيفيرذعماقتكلهاذاف:ىنعملاوورهاظ

اذافىنعملانال:هلوقدازو(٣:٤.٢)برعلاناسليفيربنبالحرشلااذهلثمءاجو.ببسملا

.ينرتسىنتجاو،ءانثلاعاطقنابّبساتومنال«يربقىنتجا»تلاقامناو.ىنانثعطقناثكم

(ا٨٩:ا)ةيرصبلاةسامحلايفتايبالاهذهنممسقدرودقو

ًايضقمارماناكمهراصتنانافانيلعاورختفينأدسألقحيالــلوقت.كالملانيحلا(1

هئاضقباتكيفىلاعتهللاهبمكح

مهنمانلتقودساينبنمًاضيانحنانكردادقللوقت.نيعفينبسوؤر:ىورو(7

مسجلاولاشلاو،سيقنبةعيضهتلتقدساىنبدحاساحسحنبا(٣

برحلاةحاسيفانناسرفةبلجدساونبعمسامللوقت.دسأينبىلعاهموقراصتنافصت(
اعوروارافنكلذمهداز

لوقت.ليخلارفاوحكبانسلاو.بزحلارابغعقنلاو.هلسننميالئاوةبيلُصنم(ه

اهتحاسةربغراشتناوبرحلاراعتسادنعدلجلاوربصلانماندنعاملئاو:انباىأر

ماظعلاناززجي.فويسلاضيبلاو.اضياواريارمضملالوعفم«ًاضي»اهلوق(6

رفاغمىلعمهفويستعقواذايا«ارانرفاغملاقلحيفندقوي»اهلوقو.اهنمطقيواهنيربي

. سأرلاهبىنويفجسنيذارزيهوةرفغمعمجرفاغملاو.ريرشلااجرضنوراطمهئادعا

ايم يب
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.دعرتوصهبينعيشجاو.عقوملاديعببزاعرطمو.باحسلاانههثيغلا

:ارشبيفرتاضياتلاقو
سمم،"عرموةمورجعمهعمصةكيم."ممصمه11

"تارغجلأيفتالفحلاألمينموتارقملايفلالحلابهذالا
r)b - سمك،1.م-امو2رورمهكمعمت*،مو.وهصرب

"تارقشلاكموقلاءامدهيلعةبوقكمصألاعرلاعجرملانمو

:ديصللهجورخفصتوهيثرتاضياتلاقو
٢)cه.-م.2.مسهمتمس.ا-هتم٥يكهجتتو

ريطمىدامجيفىوخاشجآبزاعىرقدقيثيغبراي
dه.-1مرهسر.مسجهم.ههو..-

4) روثعرباكريغهاوشالابعةعيموذدرجاهبراس
oو.كاومممه."مميجم"م.س.ماةكا-.س.س.م.م

"ريدسلايبنجيضيبأطقتلأوهتافاجتشخولأسب
و13مهموهةمورس٥مرغمصو.اصامواه7معهمس-2-11

"ريصحلاهبشكتوملابءاموكلاملزاعلالجيامدقوةكلاذ

فايضالااهيفمعطيةيدجلانونسلاتارحلا"

تارقشلاعنجلاوةرقشةدحاولاناعنلاقئاقشرقشلا"
0

هناملرزغاوهوداوسلاىلابرضيىوحاو.ةخبلاةشجلاو

ظيلغلبعو.همئاوقهاوشو.طاشنلاةعيلاو.ةرعشلاريصقسرفدجا

ماعنلاضيبينعيضيبلا

69

ي يم

.ةرفقملانكامالاتارفقلاو.هيفلزناذا«ناكملالح»ماوقنمالاحعمجلالخلا(1

ةرورضلااهبتفرصتفتانفجةنفجعمجتناباوصلاناكو.ًاماعطألمتةعصقلاةننبملاو
r(مصآلاو.يداعالامدببضخمهعروارفظمبرحلانمدوعيرشيدعبهارتنملوقت

عزلادقعيهوبوكلابلصلابوك

ديدشراطمكلوقت.رطملاريثكلاريطملاو،ةعمجاذاضولخلايفءاملاىرقدقلاقي(م

هيفراطمالاعوقولىدامجرهشتصخو.خضتوصهعقولعمسق،ءاميبص

فوصوملاسرفلااذهىرجلوقت.رثعاذاسرفلااكلاقي.دحاوروثعلاويفاكلا(ه

رطملاكلذتقويففاصوالاهذهب

ريدسلاو.هيلعقيضوةّدشلايفهعقواهتافاحبةسبلأو.ةّدشلاىهوةفاحعمجتافاحلا(ه

ةريحلابرقرهنلمساوهنيعبعضوماضياوهوبشُملا

ريصحلاو.مالسلاةمنغلاءامؤكلاو.اهبلاعلطيتلاةقانلالزابلاو.ةلبعىلعهبىتاهلجغآ(٦

.- - يب



ا)2٥aمم.ةصرمم-.صمممه/هم,"ماسمأم.هم

"رورقلاىملانظءاسواولمرأذإموقلاهيلعىنب

رم"و...ورصممساىلع5-2رسرس•صكي0.سماىسعرصمسعلا

"رياشبلاهباعضأىلعيولبهيساهدعامخلعدقوفتا

:ارشبيفرتاضياقنزخلاتلاقو

بكمشمم2بتسعهكسوك.موس.سه.م.م

راك.سممام...-و.3ةث2.سمدعووكهم1"991انكمم-ماكم

ضاضقلادحاهروسنقدياثعشليخلابمهأتلاةادغ

ه)يهامك.هءامتمصو.-.لل:يممهمش2رصهرص.ص

يبصنيدحلأبكرم.ميركديعمسوممدعديصالكاهيلع

"ضايبلاةصلاخانيقلأاهالجتاقهارممراوصمهيديأب هه

."ص.م.س

a,

يعملالاو.دربلادجييذلارورقلاو.مهدازلقيااولمرااذااهرحنييأ

رارقلانمالةرقلانمرورقلاىوريو.نظلاحيحملا

راغصلاىصحلاضاضقلاو،اهرفاوحنطاوباهروسن"

اهرخيفهقوثنمهدنعاممركأبهموقفيضيحودمملانالوقت.ةاشوملابايثلانمجسنام

هعئانصنمهريغركذىلاهماعطركذنمتدرطتساف.ىشولاسانجابمفحتياكمهلاهبجو

«رورقلايعملالاّنظءاس))اهلوقو.ةفوصوملاةقانلاريمضلاو.اغودصقيياموقلااهيلعينبي)ه

. مهلامباولخبموقلاهوجوناىتحتدتشاةعاجملاناديرت

يا(ريشبلابهباختناىلعيولي))اهلوقو.فيحصتوهو((باغ)يوروعجروداعبآ(م

ةمينغلابمهاياارشبممهيلعدوعي

فاصوايفاركذهلدجنملعضوممساعفرو.ةعيبرنبدسانبةليدجونبمهةليدج(م

ةبلاطملابعصيأ«يضاقتلارش»اهلوقو.ةيلهاجلامايانمامويهبدارانادلبلا

.لبإلابيصيءادلسأرلاعافتراديصلالصاو.ةفتالاوربكلاياديصلاوذديضالا(ه

ميركنالفلاقي.مألاوبالالبقنمنيفرطلافيرشيا«نيّدحلابكرشميرك»اهلوقو
.سالمهص...عم.عمرسنع

لصالايفهلعلو.ةفرطوءيشلاىهتنمّدحلاو.هموقيفهبصنملصاميركيابكرملا

رومالايففيفخلايضاملاو،ميجلاب«ديجلا»

ُدّدحلانْيقلاو.اهلقصاهالجو.دودخلاةقفرملاتافهزملاو.فويسلامراوصلا(6
...ع

لقيصلاو

ودبي



ا).امهميكممم.مسص.هاس.حتأ.يجوش2

ىلصاقنمهعباسونذأفكلابيفقثملكو

٢).امرمم.مهمهممس.م..21صمس1-"سمماكم

ضتتايذبسيلهجاريفعانصحهاخاوالقعمرداغف

.- و - .

:دشرمنبادنهنبورمعدرطنيحتلاقو

سمسم9،ه2همحمك

"اماذءانسحلأمدقتالدقودنهنبورمتغلبمنمالا
و

"اماقماطيتفلااهيفىرتيقدصضرأنمتجرخأامك

"اماهاشيجاهنانجسحأاملىحلاةانقتلاقامك

"امالظىرساملقأوًاطقليلبهئارآواهدلاول

ريثكلاماهلاو،اهبلقاهنانج"

ةقباسلاو.زازتعالاوذنيللاناذللاو،حامرلاميوقتلةلآيهوفاقيابمّوقملافقثملا(1

.ةعساولاياضويقلاكعوردلانمضافملاو،ةليوطلاعردلا

.بارشلاوهورفملابعيرصلايارفعملاكريفعلاو.دساينبنمناسرافناصجولقعم(٣

يذبسيل»اهلوقو.رعشلاةرورضلبرقالاىلعدرهناالااعمناصجولقعلادوعيريفعلاو

هتطقسنمةضهنينأىجرُياليا«يضاهتنا

ةفرطاهيخاىلعدنهنبورممبضغنمءىشاهباصاقنزحلاناتايبالاهذهنمرهظي(٣

ءينلابرضيلتك(اماذءانسحلامدعتال»اهلوقو.هضقبنمارارفاهدلبنمتفتنانوكتف

ناسغكلمناكوةيناودعلاورمعنبكلامتنبىبخهتلاق.بيعلانمءيشهلخدينسحلا

ماذلاو.ةنسحلاةأرملاءانسحلاو.اماذءانسحلامدعتال:تلاقفاهلامجعماهيفّدجوابيعاهنمبكلا

بيعلا

ةبصخضرأنمانتدرطكلاباميا«انتجرخاال»باوصلالعلو.لصالايفاذك(د

ّدحلاودعسلاووذاهبميقي

اهرصبيفلثملابرعلابرضيةيلهاجلاءاسنريهاشمنمةمالاءاقزُرىهىحلاةاتف(ه

ةثالثريسمنممهشيجتأرفاهموقةبراحململظونبراسفسيدجنمتناكاهناليق.اهتمكحو

ةصقلاهذهىلاةراشاقنرخلاانههتركذاميفلعلو.مهمودقباهموقترذنافمايا

لقن»اهلوقو.هلصاىلعلعفلاتورف،ةثرآتداراةثًاراو.تلاقبقلعتماهدلاول(6

.حابصلادنعاطقلاناريطنالمالظلايفاطقلاراطاملقياةيضارتعاةلمج«امآلظىرتام

ةيفرظلاىلعةبوصنمامالظو.ةغللابتكيفركذيملاذهو،ًاليلراسياىرتةغلابمىريو

يه---------------------------------وبأ
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"اماتويفخااطقلاكرتولوتارتاوتماطقلأىتتسلا

:دنهنبورمعميدنناكورشبنبورمعدبعيفرتقيرجلاتلاقو
مص،سممكرس"م.سيب3صهموهممو،%مومبم.مك

"اكهاقبنملقارعلايتيلخوورغُدْبَعوكولملاكلهالأ

"اهادتراومراكملابرزأترشبنبأايكليلاونممكف
4)م.م.م.ىمسمبساشمبصملو.بسو9مادامهوةيهاممس.ك.مهس

اهارذنمخناولامشلاىلعرشبكوباودئارمكلىب

هلتقفدنهنبورمعىلاةفرطاهيخابىشونيحورمعدبعلتلاقو

es ع.م.س*.م6ماع./سم:"سربسكدبهممممهم.--6-.ع.م..

"يرذيامورذقىلَعيفةجتنملاوهمتنأطاسآذقورعدبعىرأ

aامانلاليلاطقلاكرتولو:ىوريو

.هتبرضلثم«حلااطقلاكرتول»اهلوقو.نهضعبنقحليتاعباتتمياترتاوتم(1

انكرتالنطولاةحرابلاىلاانجوحتكناالول:دنهنبورمعللوقتاهناتايبالاهذهىنعمو

الولوتراطوتلفيفاهمونتقواهقلقأفمرمرعشيجاهراثااملاطقلاهذهلثمككعمانلكف.اندالب

ةيداهةمئانتيقبلكلذ

ةفرعملادالبلاءامسايتأتامرثكاو.تثنأفقارعلاضراتدارا(قارعلاتيلخأ»اهلوق(٣

قارعلادالبتعضغضتورمحدبعوكولملاكالهدعبلوقت.زاجحلاوماشلاكةركذمـلاب

اهيلعيلوتسينادارانملةمعطتراصف

اهبىستكاهنايا«اهادتراومراكملابرزآت»اهلوقو.هدادجأانهدلاولابدارا(م

فصنللرازالاةقاكمسجلانارتسيناذللانابوثلاامهءادرلاورازالاناكلذو.امامتلمتشاو

ىلعاللءادرلاوناسنالانملفسالا

رشبوهُدجدّكرمو.هيلعىنعملاةلالدللوعفملاتفذف،ازعواّدجمكلديشياكلىنب(

.ةقسابلاةيلاملايهوةخذابعمجخناويلاو.عافتراوذياممشلابذوهوشاعمجمشلاوبا

ةيلاعلابجقوفةيسارةرخباقمدادجالعجلوقت.ةوبرلاوةّلُقلايهوةورذعمجىرذلاو

عيمجلااهربتعيل

يففورعملاو.اهطلخاذاةسيرملاطاسكلوقنمهلصاوهبىشوياهمعنباطاسآ(ه

برضفهقرشقزموهتيصبلثوهمعنبابىسلوقت.لعفانزواوركذيملو.طاسةغللابتك

نعجتنيامكرديمليا«يرديام»اهلوقو.يلغيىتحردقلايفىرأمثطاسأماعطلثمكلذل

ةميخولابقاوعلانمهمالك

دب
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٣٧هينيعةفرطتخأقئزجلا–ةيلهاجلارعاوشةَي

"يرتالونشيرتالكاكزاهادبعموتاتقساحتخنأالهف

"يرجترجتمىلعيولتامتلبقأوهيلضيفطعيفكالومانعطاهل

:يريراوقلانيسحلايباةخسنيفدجوو،ءالعلانبورمعيلاةياوريفقنزحلارعشمت

:ورمعدبعوجن"تلاقو

.- ًابآورَعَدْبَعكفكتكتالأ

"كوبأتيطغألاولأسوَلَواَعَدنيكرولاكوخَدمهل

"كوختاهرهزيعجلالامكيلوهةسيومدنعكؤيقل
تاياورلاعيمجيفقيرحلارعشرخآاذه

اكدنيكرولاكوكدمه:ىورو.كولسولوداراكوندكرد(7

كوعجيعكوكدىنعمو

نيذهنمرأثيملهنأبهوبهتفهيفايكاوورمعدبعابلغاناكنالجردبعموساحنحنبا(ا

مهسل)شارينرهامهلصاوهنالذخنرعةيانكيريتالوشيرتال.هبىشوفاهيخاىلعفطعمث

ائيشنسحُتالوكرمايففرصتتالككرتياهتجنوشيرلاهلعضواذا،اربو

رس.2هومهبحسسميه

"اكواملأتيخآتايزخلاب

يضفخنملاعضوملارجخلاو.رهظلاتارقفبلصلاو.فطعنملاوبناجلافنعلا(٢

ةهؤادعاهكرديالئلرامعيذناكمىلعيوليالابراهرفوهالوملمهاهنابهريمثءاملاويأرلاوذ

تابغلابا:(٢٢ص)برعلاراعشاةرهمجيفهاورهوركملارمالايهوةيزخعمجتايزخلا(٣

يوُرو،تايرحلاب(٤ا٦:ا)يدادغبلارداقلادبعلابدالاةنازخيفو.تابغلابًا:ىوريو(لاق)

دنهنبورممدنعاهيخابهيعسديرتتايزخملالمعبكولملامداقتألوقت.تاجاحلابآ:ًاضيأ

راعشاةرهمجيفىورو.هوناهاوهؤاذامهناديرت.كوعفدياًاحدنيكروللكوخد(ه

اولاسولو»اهلوقو.لجرلاببرضلالكرلاو.الكرنيكرولاكولكر.(٢٢ص)برعلا

ةناهالانمكباصاامبيفتكتملولوقت.ةكرابلالبالايهوكربلاعمجكؤربلا«اكوربلاتيطعال

كوربلاتيطعاكولأسولو:ةرهمجلايفيورو.لبالامئاركنمكدنعاممهللذبتكناىتح

ياعجرليصبهرقنتيذلادوعلاوهواهرهزعهبشمث.ةرجافلاةأرملاكولهل)ةسموملا(ه26

ىورو.عجرلالظك:(Woص)ةرهمجلايفىورو.لاحلاىلع«كوحض»بصنو.ريدغلاةيحب

عجرلانلصت:اضيا
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نالابابلا

يف

برعلارعاوشيفارمنمدروام

سحادبرحنمز

=446:صةسامحلاو=ا٩٦–٣:١٩٢يناغالاتاياورو–٢٢-٢٤:ا٦يناغالاباتكعجار)

٣:11وبردبعنبالديرفلادقعلاو-ا-٨-ا-٢نوديزنباةلاسرحرشوه1–٢:44يلاديملالانتماو

-Y٦٩٧ـ٣:٦٧٧ةرتنعرامخاو-٢=Essai sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme

II,429ـ469.)

تركذدقو.ةيلهاجلابرعنعنسلالاهتلقانتامرهشانمبرحلاهذهرابخانا

ةـحناملالوالاءزجلا)ريهزنبسيقةمجرتيفةينارصنلاءارعشباتكيفاهليصافت

يرازفلاردبنبةفيذحوىسبعلاريهزنبسيقناكلذةصالخو.(93–973

قباسلاناكف،اسحادسيقلسراوءابغلاةسفةيذحىرجافليخلاقابسيفانهار

سيقنملكىذاف.ةياغلاكردينالبقهوذرفةرازفونبةنامجنيبكالوسحاد

.نايحلاحلطصاىتحةنسنيعبراوحنتدتماناوعبوحكلذلتراثوقبسلاقحبةفيذحو

نانسنبمرهوينايبذلاةثراحيانبفوعنبثراحلاامهنيبحضلاىلوتيذلاناكو

.ينايبذلانانسنبةجراخنبفوعونايبلعثلاورغنبعنتشانبالقعموفزعليقو

نمرهتشادقو6-9ةنسوحناهؤاهتناوحيسملاه6٨ةنسوحنبرحلاهذهءادتباناكو

مويبلاخهوخاوردبنبةفيذحلتُقهبةءابهلاميواسخيذمويوبقيرفلاموياما
.. . م•..م.1 * .

دايلقريدغونطقيلويبتهتناو.قورفلا



جم
- و

٣س٩هتجيةفرقمأ–ةيلهاجلارعاوش33

". . ر

ةفرعامأ

=اآآ:صنوديزنباةديصقىلعنوردبنباحرشو=٣:٥٠و٢٠٢:ايناديملالاثماعجار)

(٥٧٦وا٣:٩٤نادلبلامجعمو

- . عرس1-2.م...و1،-*.-همم*.م.

ةفرقو.يرازفلاردبنبةفيذُحةجوزىه(فيحصتهلعلوهيدلما:يورو)ةفرقما
. . . عا - . . . . ." .

نبانا(9-:ه)يناديملايفو.هُمتيتكهبورذبنبةفيذحنباوه(ةيدناليقو)

.هبىّخكففهمسابهنبااعدنوكيواهببقلبقأهلعلوةفرقاباىعديناكةفيذخ

باتُكلاهامسامبرو.اكلام(٢٢ص)نوديزنباةديصقحرشيفنوردبنباهاعدو
. . مو.،س2 .

زعلايفلثملابرضيةقزقمابو.ردبنبةفيذحنبكلامحيحناملاوردبنبكلام
.وجرحالوتك..مم"م"...*..-أ:-كام.ميك

اهتيبيفقلعيناكهناثكلذو.هفرومانمعنماوهفرومانم"زعالاقيفةعنملاو

. 4 . ... " .. جم.سر*....د

سحادبرحيفلتقنملوااهنباةفرقو.مرخماهلاهلكاسرافنيسمخلًافيسنوسمخ
.

.

ءارقلاقبسبلطيلسيقىلاهلسراناكةفيذخهابانأكلذو،ريهزنبسيقهلتق
. . مترم.مو،ت.أ"ع...وكاهمع " .. .. . . .

نانعيفاهقلعوهديعطقهناليقو.ةبلصقدفهنعطفهحمرلوانتوسيقبضعو

دايزنبعيبرلمحوسانلاعمتجافاهنانعيفةقلعمدلاوةيراعسرفلاتعجرفهسرف

.جاه19ةنسوحنكلذوسانلانكسواهضبقفةفيذخهياىلاليتقلاةيديبرعلا

دقو).ةيدلاهلوبقلةفيذحريعتواهنبايفرتتلاقاهجوزعنصامبةقزقماتملعاملف

(٣:٦٩٣ةرتنعرابخايفتايبالاهذهتدرو

مس"..كمكسرس*و-.سمساممرورم.معاهبرم1ممهم2

يتبئانلارشتيفوالويداعالانمتملسالةفيذح

r) - يويسآ... ع9رس.سمامويكهكسملاما)مهامو

تاحراسقوفوماعنابىضرتوسيق"ةفرقلتقلا

ةبذكىوريو(ا

وهةفرقو.هنباةيدلبقينابهاخاعنقاناكوةفيذحيخإردبنبلمحىلاريشت(٣

قبساكةفيذحنبكلام

وبأ
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رتابلأبلقهلقةقّدُحيداكألالاقاذإىتختامأ

"تاقهزأداّدحملاضيبلاويلاوملافارطاباراثذخت
م.هممل.هبه-س--هرد-...عتترس

تايراجلأعومدلابيليلويراهنيبأينيلخالإو
-

. -- . - ةيرس.م - --

r).ادك(مواص....

تاثداحلآماهسينييعتواعيرسيتأتيتينملعل
رس3م.مهلك".سم..-.عرس.م."كممع.عم

ةايحلأاًدزاهتايحنوكتنابجلغبنمبحآكاذف

قالقأيفاليتقىسمأذقواملظلوثملاىلعىفسآايق
..

"تاليملانوطشلاىلعأىلعينثيخوكارآلاريطىرت

"تاتشنممهسيتيمراذإيدجولثممتاخلادجتلهو

.تاقَملاَدَعْنَعُلاَجرسختيهيفتنجتناهّرلاَمْوَياق

يتايحلاةوسمرذبلاهّجووالأكيلعحابصلالازالو .

-

تايراجلاهايملايفًاباذُمًاستيقسقايلاليخايو

تايارلالاجملالامحأبتالقثميلروهظتلازالو
مهام

رتاهملاىلإلازالاموانيلعىلاكقابسنأل

.سبعينبةبراحمىلاداعفةيمحلاهيفتراثتايبالاهذهبعمساملةفيذحناليقو

ةيرارقلاردبنبةعيبرتنبةقزقمانيبواهنيبامملعنالوةدمكلذدنبةنرقماتشاعو

ةّداحلاتافهرملا.فويسلاضيبلاو.حامرلايهوةيلاععمجيلاوعلا(1

رهدلابئاونوثداوحلايهتاثداحلا )r

ةيدابلاراجشانمرجشكارالا(م

... " . . . - .. س.
عهرس..- .

نممهسبتيمراذا»اهلوقو.هيلعنزحاذاادجوهبونالفىلعنالفدجولاقي(

رهدلاامهنيبقرفاذايا((تاتش

ي
ةصح
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14هييميردبنبكلامتنبىملس–ةيلهاجلارعاوشَيهس

.(ه87:٣)توقايلاق،ةمكحماىنكلوةمطافهذهمساو.يهيهاهلعلوبسنلانم

ةخازبمويتناكو.سآردقادلورشعانثااهلناكومعلصهللالوسرىلعبلؤتتناك

اهسأرثعبو(ةثراحنبديزليقو)دلاخاهلتقفةحيلطلألفاهيلاعمتجاوسانلابلؤت

(ه١٢ةنس)مالسالايفقلُعيسأرلواوهوهقلعفركبيباىلا

املبنبكلامتنبىملس

يومحلاتوقايلنادلبلامجعمو=٣:٩٣1يناغالاتاياورو=٢٠:ا٦يناغالاباتكعجار)

بابلااذهلوايفةروكذملابتكلاو٢٣:ضايضللبرعلالاثماو=٣:٥٢يناديملالاثماو=٣:٧٧٩

. ) عبارلا

مهرس....2...."...1.م-.-1.. ..

يههذهىملسو.ردبنبةقيدحنبةفرقوهردبنبكلامنأةقباسلاةمجرتلايفانلق

لتقببسنا(16:٣٠)يناغالابحاصركذدقو.ةيرازفلالنيمأبىنكثلا

مهسبةحاورينبدحابدنجلهامرفةحاورينبىلعرفهلالبابلطيجرخهناكلام

.ريـهزنبكلامبهولتقسبعينبنا(٢:٧٧٩)توقايلنادلبلامجم"يفو.هلتقف

:تلاقفايدنجاهيفتركذتايبابهتنباهتثرف
.....ع.ع.م.م.س.م...1

"ناسرفىرجذإمؤيةريقعيكلاملثمىآرنمانيعهللا

"ناهالسإلاملامهتيلوةرطقأطقابرشيملامهتيلق

و

"نافطغيفناكليتقيأفةرذقبييخلاسمأهبلحأ

:(٢٢ص)يضلالاثمايفو(٣:٧٧٩)نادلبلامجعميفو(١٦:٢٠)يناغالايفىورو(1

هلثمدجُونأفهلثمرظنيال.هرصعديرفكلامناديرت«حلاانيعهلل»:اهلوقو.ىرجنا

برحلايفلتقييذلامهفيرشوهموقلاةريقعو.ههبشتارنيعليبوطف

«وناهرلالترمل»اهلوق.ةبرشأطقابرشيمل:يضلالاثمايفونادلبلامجعميفيور(٢

ءاربغلاوسحادقابسديرت

(( هرذكهبلحا»اهلوقو،راقتحاللهنرغصافنآروكذملايحاورلابدنُجوهبدينج(٣

فرشاماظعتسا«حلاليتقيا»اهلوقو.ريهزنبكلاملتقبرأثلبدنجهرذنرذنىلاريشت

هبلحا:(٢٢ص)يضلالاثمايفو(٣:٧٧٩)نادلبلامجعميفهاورو.هنأشّولعولوتقملا

فيحصتلعلو.ةرذن:يضلاىورو.سمابديج

.-

يب



نم-حينا

4يتنبرعلارعاوشيفارمييييهس٢4

"نامتكلاسرافيباقسّرلاوأةمامحنيتقّرلابتّمجتاذإ
تناك(امبهم:٢)نايبلامجميفتوقايلاقمالسالانامزىلاىلعتشاعو

ماتناكو.برحلابمهترفاومهترعذفاهيلااولتقةقزقمأاهمالثماهلهايفةزيزعىملس

ناكدقو.اهدنعنوكتتناكفاهتقتعأفةشئاعلتبهوفةقرقمأماياتيبشدقلمز

ىبلستعجرمث.بوحلالهابالكحبنتستنهادحانا:لاقفنهيلعلخدمعلصيبنلا

نيبامتريسفراثلاكلذبتبلطلالفلااهيلاعجراملف.ّدترانميفتدتراواهتوقىلا

غلبف.ءيطبدساومالسونزاوهونافطغنمريثكقلخاهلعمجتىتحبوحلاورفظ

ىتحاهمألمجىلعةبكاريهواديدشالاتقناقيرفلالتتقاواهيلاراسفادلاخكلذ

.(ه١٢ةنس)لجرةئاماهلوحاولتقواهولتقوهورقعفنيملسملانمسانالمجلاىلععمتجا

فئاطلابفالخمةّدرلارابخايفبرحلاو.معلصيبنلااهانعيتلااهنانوورياوناكف

روضاث

سم

=٢٦صيتَّصلالاثماو=٢٠:ا٦يناغالاو=ا٢٥صنودبعنبالنوديزنباةلاسرحرشمجار)

Essai=٦٩٦:rةرتنعةريسو sur l'Hist. des Arabes, Caussin de Perceval II, 417 et 455)

ينبىلعكلميريهزناكوةينجنبريهزةجوزةّيملسلاديرشلاتنبرضامتيه

نبرماعينبفارشادحارفعجنبدلاخةلتقتاوارفنلاموييفلتُقف.نزاوهونافطغ

مث.حيسملاه67ةنسوحنهلتقناكو.نازوهينبضعببريهزاهقحلأةناهإلةعضغص

سبعوةرازفنيببرحلاتراثنأتثبلافريهزنبسيقهنبانافطغىلعرالاىلوت

ناتمقرلاو.طلغوهو.سارلايف:يوُرو.تفتهاذا:(ه٣:٢)يناديملايفىور(1

ةلظنحينبضرانماضياجلقوهو.دسأينبضراباضياناتمقرلاو.جابنلاوةرصبلانيبناتيرق

اسرلااما.(٨ا:٢توقايلنادلبلامجعمعجار)ةنيدملابرقعضومليقو.ةكموةرصبلانيب

رهنبعمتجيونارآبمتءالشيلاقنمهجرختزاغ.ذقنأينبلةاملبقوةيلبقلاةيدوانموهف
تاياورلاةيقبو.يضللةياوريه((يكبأف»اهلوقو.ناجربرعيفنابصيوةركلا

عورفتعفترااذاليخلاتفتك:مهلوقنمنافتكىمستكلامسرفو،كيت:تور

يشملايفاهفاتكأ



اهنم

4مس.هيجرضامث–ةيلهاجلارعاوشَييب

ا)نمرصمجمماصاهو

مبسمسسسهكر،كم.سمك

"اهالصنمرتملراثأاماذإ
صااممهيام9سمسممهمم

اهاتفسبعونبتدقفدقف

م)ص.س-.دو،صيهبدهصو

"اهادصاهبواجتهعزعزم
.)م.س.سهلس3eرسهمهو--

eY.رسربيم-2.مو9"مسك.سرام

"اهالطضميفمهعمجدّدبت

"اهاَقترحتشأاذإاههيو
.م.م.س.م9.7.-.س.*كترس1رس

"اهادتةلطاهكتورالو

نابشنيملف.اهتعيمدعبماصخلارانتدمخمث.قبساكءاربغلاوسحادببسب

دالببةطاقللايفلزنناكوسيقاخاريهزنبكلامةليغلتقفودهعبةفيذُحثكت

هوخااكلامثروسبعينبىلعباصملااذهمظعف.ةيرقلاورجاحلانمابيرقنايذ

تايالاهذهنممسقءاجدق)اهنبايفوترضامتتلاقو.اهريغودايزنبةعيبروسيق
:(٦٢٥-٢٤٨ءاسنخلاناويدحرشعجار.اهناويديفءاسنخلاتيوُرةديصقةلمجيف

اهاّدقاهطلاخنيعلاناك
جيونكل.مهمس1رس--

ارطيساتلاونيرودلوىلع
و-رصم.م.س9.س.سهو.

هيلعسبعونبتنزحنيل
.3 . - - . هتمت

لامشتبهنارفيضلانف
اموه.سمسهورص،مس.2.--

متكرتمكيماحوّديسا
مهس.سم"ومكهلل.م.سرب

رضيغبنيجاحجلاماشلاىرت

.نعطبتبرطضأاذإاهكرتيف
مم"مم.-و1مجاهمو

. .

يداوغلانمتيقسالةفي

يم

ةريسيفتيبلااذهيوزدقو.مونلاىركلاو.خاسوالاانهنيعلايفلخديامىذقلا(ا
م....صمه،.-

اهاركىطعتملفمكتبيغل:يورو.اهانساهطلاخ:(٣:٦٩٦)ةرتنع

ةعاجملاتقومهلامبهيفلخيذافيضللهراندقويناديرت.اهدقوأرانلاىلص(٢

تويبلابانطاكرحتوايوداقوصلعمسييتلاةعزعزملاو.لامشلاعريهلامشلا(٣

راجشالالوصاو
. مو.هرا . . ..

اةراعتساةميظعلاةرخصلاىجرلاو،اهبارتةربغلكلذبتيمسضرالايهءاربقلا(

ب.برحلاةحاسيفكلهمهفيرشوموقلامظعل

ممشلاروذمشآلاو.ضيغبقبناسرفعجرامللاتقلاريعستقويفربصهناديرت(ه
. . ر._م

ميركلاديسلاحاجحجلاو،ةوختلاوءاباللريعتسافلبإلايفةلعلفنالاعافتراوهو

هودعكرديياودعلاريمضلانانظن.اهكرتيف:(٣:٦٩٦)ةرتنعةريسيفىور(6

.برحلايفاكابتشااهزاجتشاو.حامرلارجتشتامدنعمهلامبلسيونعطلاب

:ىوريو.نايرةلمجهاوراو.ةودغاهرطمةبصتةباحسلايهوةيداغعمجيداوغلا(٧

ةباحسلاىهةلطامملاو.كثؤر

هب



t t–334ةجيبرعلارعاوشيفارمة

.صمسميامم6ىلعرمعهلعس.2مم-عيمهمه"مم..

"اهالعيسيعوتنزواذا.ميركىتفينتهجتاامك
٣)ص-و.0.عو?يهم"كسمو-عسص.سهمهامسام

اهاكبينيعنمًاقرالولوطهادباهدعبيمدق

سبعونبلتقمويلااذهيفو.هحمربةفيذحاهنعطةءابهلامويرضامتتومناكو
عيسملا٥٧٦ةنسوحنكلذوهباولثموةفيذج

(34صيبضللبرعلالاثماو=٣:٧٠هبردبعنبالديرفلادقعلاو=٢٠:أ٦يناغالاعجار)

\ نموهوبقيرفلاموييفاهوبالتق.ةرمثينبناسرفدحامضيضةنبايهةيج
اةرتنعوهمضنعلتاقو.ةرازفىلعسبعينبلةرئادلاهيفتناكةروهشملاسحادبرحمايا

:هتقلعميفكلذركذاكدادشنبا

مضنضينباىلعةرئادبرغنكتملوتوماناتيشخدقلو

يذاهقلأملاذانيرذانلاواهنتشاملويضرعيتاشلا

معشقرشن.لكوعابسلارّرجاهبتكرتدقفالعفنإ

مويلااذهناكوةيراعلاموييفنيروكذملامضتيتلادحامرهكلذدعبلتقمث

ملسوموقلاحلاصتمثسابعىلعناينلىطايذمويناكو.ليلقبىلحلايفمويدع

املف.ةيرمعيلايفمهلتقوةفيذحمهبردغفنايبذينبلنئاهركمهنايتفنمةينامثسبعونب .. .

ناكومهنماموقاولتقوةيرمعلاةرحيفمهوبلغفةرازقينبىلعاولمحسبعينبرمالاغلب

مهبسيقاذاهموقلكىلعحجريناديرت.اهافو:ىوريو(1

اهاكبادبامئادينيعو:ىوريو.فشنغمدلاًاقر)٣

ةكسعدب

afت



زيم

يه

٤٥هيجةيهش–ةيجان–ةيلهاجلارعاوشةَييب

ةبحاصةيجانهتخاومضمضنبنيصحلاوههوخاوىلتقلاةلمجنممضمضنبمره

1)هيثرتةلئاقلايهوةمجرتلا

م)م.دمحمعسمي/ها،وزأميمآهكد.أم
عودومىلعامرهىرأالنآ.عوجتأةفمليسهدفهلاي

٢) 9 هم(.مدمواعم.ك.ماك:سعص.سم..عممه

عودجملظنحيداوفلاقلعهينجعرصموانديسلجانع

اهناباوصلاواهريغيفارماهيلااوبسنامبروتايالاهذهريغةيرملاةيجانلدجنملو

اهلتسيل

.هيييييييييييييهس

تتسرا

هه

داّدشةجوزيهوميدقلاةتنعبعشيفدرواكةيهشباوصلالعلوةّيمسيورو

هلو.ىسبعلاةرتنعوباوهوهسرفةوزجوةرزجسرافبفورعملاىسبعلادارقنبةيواعمنبا

دقملاو":16يناغالاعجار)ةءابهلامييفىلبأو.ءاربغلاوسحادبرحيفركذ

ةبلفلابوهلثماكسعونبهبلثموردبنبةفيذحلتقمويلااذهيفو(٣:٧١ديرفلا

–4:١٥٤٩)ةرتنعةريسيفو.ةليلقةدمببرحلاهذهدعبدادشتومناكو.نييسابعلا
هممك*

:هثرتةّيهشهتجوزتلاقفيرماعلاراجهلتقيوجضعبيفلتُقهنا(١٥ه
هيس"موكيسو•ككىم..ع.ع.ع.مهديدمكر"م.كاس--هروهسي-

"ققدنأملعمدلايفدعاسوقسغلايفاناوىركلآيناهج

(٥٢٧:ه)سورعلاجاتبحاصو(TT4:اه)برعلاناسلبحاصاهءاثرىوردق(1

هلاثلايفايضلاةبسناذكو،مرهةحتأنل،ابسنو

r(جاتلاوناسللاةياورو.مضمضمرهسارفعودومو.رباصبعجفنمعوجفملا:

عوجفملافهليسفنفهلاي

ةباصايا((عودجملظنحيُداؤفلاقلع((اهلوقو.هيفلتقناكمهبنجعرصمبتدارا(م

.(ها)الظنحلكآاغآكواهداءوفقرتحمهلجانملوقت:ينضلالاق.لظنحلاقاذةناك"ةرارم

:(همviه)سورعلاجاتيفيوردقو:عوطقملاعودجملاولثملاهترارميفبرضيرشلظنحلاو

يورو.ةرارمديزاوهوقشواعطقىوتسانالظنحلاو.قوقشملاوهو.عودصملظنح

بورشمياعورجملظنجي:اضيا

لطهعمدلاقفدناو.ليللالّواةملظقسفلاو.مونلاينععنتماياىركلاينافج(د

وبأ



٦tهيجيجبرعلارعاوشيفارمَيهس

ا)*.م1.1تم

•.مسسكامهوكصوكص.--ريو:12

قلقلاهيلعيهدازدقوىضقوىضممامهدقفل

"قرعلألاسوتماقبزحلأاذإميرحليخيةّدشدفبنق
)همد،ممهسس.دهم.ص5سم.عسكسم.ةرم-هيام/مهسم.س.س

"قدحلاطسومصخلأنعطينموىلوأمويليخلاعَدَينَمَو
هو.م.مرص-.اعم-6.سرسه(همهك..وهرشعهمس

قعزاماذإيدانلانموهضرأيففيضلامركينمو
4)همكح•.-.وه..م

قرتخأقارفألجأليلقوىنضيفهدعبنمتردصدقل -

مسو

ةفيذحتذبدنه

(٢٦٨و٧٢يركبللمجعتسااممجعمو=(طخ)رهاطنبالروثنملاوموظنملاباتكعجار)

ليقونضحاهيخايفءاثراهل،هركذراملايرازفلاردبنبةفيذحتنبيهدنه

.جسم607ةنسوحنسحادبرحرخاوايفجاحلاموييفلتُقو.ةفيذحنبنيصح

ارتلاقةرازفينبنميزقيفحفرةنيذههيإدعبةرارقرماىلوتناكانضجناكلذو

مزهناف،ةنيزملوهليقوميمتينبرايديفعضومرجاحلاو،رماعينبنميزغعمرجاحلايف

ةدابُعنبرماعنبززكذشفرماعينبلًافلخليقونبناكوايرذالتقتلتقوراعونب

:مهرعاشلاقفهلتقفنضحىلعةرازفينبدحاليقعنبا

يبرجتةاكلاباهاذالطبسرافبتكتفدقكنإزركي

. . : ردبىنبركذيةبيطخلالاقو

ةعاسبلقلارعسابيلألابزيمتييباجيارثتويلابجلاةباقن

وهولابجلايفهوربقودساونبهتلتقتناكةفيذحياورمتنبردبربقىلاريشي

تتتامىضقو.عاجشلاديسلاوةماهلاميظعلاماشلا(1

رمالاةدشىلاةراشاقارعلاناليسو.اهرانتدقتابرحلاتماق(٣

نيعلاداوسيهوةقدحلاعمجقّدحلاو.برحلاةبلجىفولاو.هرجزهعدر(٣

لازملاىنضلا(ه



امدق

t Y ةَي. هيجيجةفيذختنبدنه–ةيلهاجلارعاوش -

ةءابهلارفجبرقبيتيتناكوردبنبةفيذحهنباربقىلاو.مهرايدنمناكم

هيثرتنصجةنباتلاقو.رجاحلابهربقوةفيذحنبنصحربقىلاو.سبعوبهلتقكانهو

:همدببلطلاىلعاهتوقضرحتو

رجاَحةَقَوُمَوييأتبيكورضاوحلامويلايليللواطت

"رجافرخآك،فياعالونيبَلَعيرُعاَمَويرنهل

"يوقلايلايللاىرخاةميقتقكةقورجاَحَمْوَيُركلاندقل

".ماعنزاخمكهتلةلوات،ةَفُهلفيىآرامانعهللاف
رماعنبرركاعرلابهلوانتىتفهلثوىارنمانيعهلل

4)..ال-.ص.سامسبدسغم.ردحاعكمه.دمتامك

رتابضيباّدحلأقيقرلكبمكديهمتاوكبنايبذىنبلايف
٥)امه..ةكهد:رصمتاموصوووومعسيسهمو"-.

رهازةقيقعلاك.لضبهونهبوثكمصا.ينيّدرلكو
كيم-مسفم-س

س-:اكواطدخلآليسالّخكو

- سو.سم.عوع.عيرصعمهةمهممهمهكهمكمعم

داصدعبٌدراواهنعثّدحيةراغموقلااوجلضتملمتنأنا

) مهم9وهجم

زاوعلاءامالاكاونوكف:اقباهدعبسيليتلابالتقااومزو

٦(ان
رعاوص ق استل

.م

أ 1 اد

و

رج و
ميلظ رم

-

هن

.ع

عمهمسقبقدصينمملايئاويرمشبُتمسقالوقت.ينيعيفقداصلاربلافلاحلا(1

ةقداصيهفاهبتفلحاذافرذقتاذاهتايحناوفارشالانماهناديرت.يتايحليبح

رهدلارخآىلامهينغياقرشهموقكلذبسكأاميركاديسلتقازركناديرت(٢

هرصبينملايقسفاوفكهلدجوناف.هلثمىريالودحوجيسنليتقلانالوقت(٣

اقلرثابلاو.فهرملافيسلاّدحلاقيقرلاو.مَّديسموقلاديمع(

بوكلاممألاو.حامرلافيقثتمكخُتتناكةأرماةنيَدُرىلابوسنمحنألاينيذألا.(ه

تهبشو.ةثرححمرلالصتاو.هلقثالمحلاهبءاثو.ُهُدَقُعحنألابوعكو.بلصلانيتملا

رهازلاقيقملابحمرلاةديدح

.نطبلاريغصلاامهوىنعمبرماضلاويواطلاو.هسلمأّدخلاليوطسرفياّدقملاليسا(6

رعشلاةليلقلاةلاسنلاءادرجو.ةماعنلادلوملظلاو

ردجألافرهدلاىدمىلعاهركذقبيةوزغمهوزغتوليقعينبىلعاولمحتملنالوقت(٧

افاعضءاسنلبًالاجرمكسوفناوُّدُعتالنامك

ةيهوبأ



4ةّجغبرعلارعاوشيفارميفة33–٨4

ام

ل–أبابلا

يف

برعلارعاوشيفارمنمدروام

(مه83)غلبأنيعمويو(م٥٨٢)ةلبجبغشموييف

oـه/١٣)راجفلابزحيفو A6)

ر3سموص

نبالديرفلادقعلاو=٢٤٤:اريثالانباللماكلاخيراتو=ةr-٢٥:ا.يناغالاباتكعجار)

لاثمالاممجمو=":٣توقايلنادلبلامجعمو=(طخ)روثنملاوموظنملاباتكو=٣:٦٦هبردبع

ةعبطيفو)ا٠٨يريرحللصاوغلاةّردو=٧:صيضللبرعلالاثماو=اه٣:1و١٢:ايناديملا

Essaisurهيجافخللاهحرشمه(ا٧٥كيسبيبل l'Histoire des Arabes Caussin de Perce- =rr

,wal,470ـ482.) II

وم*.س

نديزنبسدعنبةرارُزنطيقلتنب(سولخدوسوتتختيورو)سوثتخأل

:(4:١٤٧)سورعلاجاتيفلاقبرعمسوتتخدمساو.يميمتلامرادنبهللادبع

.تبرغاانيسنيشلاتيلوىرسكتنبمساباهوبااهامسيتلاتنبياشوبّجأاهلصا

نبرورمكحيرشيلإسوتتخدتجّورتو.(ها)ءاتلاولادلاباضياسوتتختوسوتدخذلاقيو

هتكرقفاقرشمهظعاوًالامهموقرثكأناكوورعنساامدعبكلذوهعتنبتناكوسدع

اهبطختاهقلطف.معن:تلاق،كقرافأناكرشيا:اهللاقففقوؤتاموياهعمسو.وربكببسب

ذااهعماسلاجامويناكامنيبف.لاملاليلقًاباشناكوةرارزنبدبعمنبةرامعنبريمث

كيطيورعىلاينعبا:ريمتاهللاقاهتشكتليللااهناكميدقلااهجوزورعليااهبترم

ي



.

.- -
------------------

.

اهغلبف.1)نبللاتعيضفيصلا:اهلوسرلاقفكلذبًالوسرهيلاتلسراف.ةيواحواانتل

٢)ريخةقذمواذه:تلاقفحيرشوبالاقاملوسرلا

ناكومرادينبىلعاوراغالئاونبركبنامثةّدمريمأعمتيقبو(لاق)

تاموابعألاهذخأف.ةراغلاةراغلا:تلاقفاريخهيفنانظتيهوةنهيفًامئاناهجوز
1. . ش..رسه.اي:كم.."ك ..

.اوبافسوتتخداوّدريناسدعنبورمعبلطوىحلامهكرداف.سوتتخدتذخاواعزف

سوتتخدو.اهلهاىلااهّدروهيلااهوّدرفطهرةثالثمهنملتقارعنامرادوبمعزي

نمةرارزنبطيقلاهوباناكو،ةنسحيثارتاهيايفاهلبرعلارعاوشريهاشمنمُّدَعُت

ةلبجبعشمويو:ةديبعوبالاق،ةلبجبغشموييفلتُقف،هموقديسوبرعلاناسرف

رابخاو.(حيسملاه83ةنس)ةنسنيعبرابمالسالالبقناكو...برعلامايامظعانم

ىنبناكلذةصالخو.(140–٢:١٢٣)يناغالاتاياوريفةلضفمتءاجمويلااذه

.يراضوءاملاهوعنممثناحرخزموييفةرارزنبطيقلاخاادبعماورساومقيفاوبلغرماع

نافطغهتباجافبرعلانمءايحامهيلعىدعتساومهتبراحملطيقلماقفالازهتامىتح

املفةريونبناسحةريحلاكلمرذنملانبنامعنلالسراو.رجتبحاصيدنكلانوجلاو

عمناكومهرايداولختمهلاوبهأتومهباورذنأرماعونبناكورماعينبىلااوجرخاوقفاوت

ميظعبعشهلليوطلبجوهوةيجياوقحت.ةيجيلئابقوةلهابوينغويسعونبرماعينب

.امهلفسايفوعستمهلخادوبراقتمبغشلاوبغشلالبقنمالاىقريالعساو

لاجرلانضحتولبجلاىلعيفيرارذلاومهلايعاولتاوةيجيمهؤافلحورماعونبنضحت

مهيلاهعمجعمطيقلراسف.اهوشطعوىرتالكلذلبقامايامهايااولقعدقاوكوهفطلب

عت-.هايملاويعارملاديرتءيشاهذيالتلبقافلبالالقعرماعونبلحبغشلااولخداملف

نبللاتعّيضذئموياهنأكففيصلايفاهقلطهناديرت(1

يناديملالاق.ورعنمريخنيلامدععمجوزلااذهّناينبت.ةجوزممةبرشةقذلاو(٢

يناثلاوهسفنىلعةتوفدقائيشبلطينابرضيلوالافالثمامهاتملكتبهذو:(ا٣:٢)

،نمةيوارونيَحوُقاهللسراارممنا:يضلالاقو.ريطخلادجيملاذاريسيلابعنقنلبرضي

ةياور«نبللاتعيضفيصلايف»اهلوقلنا(TTهص)يجافخلاصاوغلاةردحرشيفو.نبل

ناليقو.ءاملابقوذـمملانبللاوهوحايضلانمهتدسفايانيتللاتحيض:ءاملابىرخا

ةماعلافيرحتنمًاطخكلذ

س



*c–33ـه4يفبرعلارعاوشيفارمة

ةيهب

اهبانذابنيذخآاهشايفةلاجرلاناكو.مهيلعمدُهدقبغشلانااونظفاهنيدميقونب
لـتقوةميزهرشعقاوبمزهناف.لينلاوةراجحلابمهنودريرماعونيوتيقلاملكتقدف

نوجلانبورمعلتقوهوخابجاحلارساوصوحالانإحيرشةنعطةرارزنبطيقل

.ةوخاديزوطيقلتنبسونتخدجوزسُدَعنبورعنبورمتوهوخاةيواعمويدنكلا

تاموًاموييتبوحورجموهوليخياثتراًاطيقلناليقوديغمنبظيرقلالاقو

. : الئاقدشناتوملابسحااملف

سومرملاريخلااهاتااذاسوتتختمويلايرعشتيلاي
رو.-راو%اك

وهيال

١)سورعاهناسيمتلبالسيمتوانورقلاقلك

: هيثرتسونتخدتلاقفهنوبرضيرماعوشبلعجطيقلتاماو

r) متهجس-.كومس*.عوتم.سرصمممتهميممسيمهع.مرس --

ىضقدقواطيقلسبعىنبيبرضلىكبنمةليوتاليولااهلايالا
٢(موكهمرمعمشن2و.ه.ك-.مهنمم -- e rةمك سريصي.سورس-ه

ىو"نهلدانجلامصلالفكالوهباهمهيلعاهجواوبرضدقل

4.)امميمصههتتكممهوهرسيصمعبهمهكو:هك-ماكنم•:غامويككه(ج

اتقلاوةنبالابمتبرضاطيقلمتيقلةادغمتنكمكناولف
--

ه)صتمهاك*واكاو"ماهرس-يكوس.مووهوهرطسهمت.سم

ارشلايبناجنمصانقلااهلتءاضايبضخلثممتنكنكلومهردع

لاق.سوتتخدكنعيرعشتيلاي:(TAYص)ظافلالاباتكيفتيكسلانباىور)(

اهنعرتنبيذلاسومرملاربخلاو.سوتنخدايداراةادانمسوتتخد:بيذهتلايفيزيربتلا

انورققلخنالوقي.اهبئاوذنورقلاو.مكيو

يفىلادوعي«اهل)يفريمضلا.ىوهنمةـليو:(T4:٣)نادلبلامجه"يفىور(٣

مجرضلكلذو،اهسفنديرتكبنمةليوتصخوتاليولاسبعينببلغألوقتيسبع

هتومدعباطيقل

r(ةلفح«حلالفحتالو))اهلوقو.فيحصتوهو.اهجواورقعهل:نادلبلامجم"يفىرور

يطغتيتلاروخصلاّناديرت.تامىوثو.ةميظعلاروخصلالدانجلامصلاو.هعمجوهمضيا

امو:رطشلااذهيفنالايفىورو.هردقومسوهنأشولعلنضتداكتالهربقيفهمسج

4 ةفرحمةياوريهو.ىّدرنمـلدانجلاميضلالمحت

هيجونممتررفوهَسأبمتيأرلحامرلاوةتسالابيخامتلتاقوليارّدقمطرشلاباوج(د

بصانفلاو.عيبرلااهلكأدعباهيداوقواهاقاسلمحتةماعنلايوبضاخعمجبضْغا(ه

هومتبلغلوقت.هنيعبناكمارشاوارانهلتدقواياهلتءاضاو.دايصلاوهوصناقعمج

.........يس.سيب

..ىفشملا-----
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ا)--.مويكيبوورممه(-1مو"رسنورسامكر٩.سهم.?%2دي

ىوهماةنسالآهتدراآةمرمسهراثنكلومكيفهراثاف

- - - - 1 رصم-.م-س.مكامهكوصهرو...هلك

"اماذإماريالًاقيرحمكيلعنكتيسرافنممايألابقعتنإف
)ادمه–ام*.أادينايبمكلاييكهمأوعمكهيلا ٢اوبنولامايراسماعاليفاموافعاضماليتق.لتقلابمكيزجت

"ىلعألايعّدجتلأراعلانمانيلعاهلتقناكبلاغاتنلتقولو

"ىآرنملكانهمثتآاموبالكتظفاحوبلكتوملاتراصدقل

ًاضيأتلاقو

٦(مالس.صمس.ص.س".هيكيإ.كملوكع"..(11كامميمهمكم.س -

اهبارضاديمجتباردقوءانعمرادقشلانمتقالدقليرمعل

ارانهلاودقوادقمهونيدايصلابرحاىتمماعنلاكههجونمكلذلبقمتررفدقمكنكلوردغلاب

هوصنتقيل

مدببولطملاانهرأثلاو.كلهادادزا،انيورامباوصلاو،ىوهوآ:يناغالاةياور(ا

حيرشوهيمدببولطملاوةلتاقافافسبعينبايرقفلامكلسيللوقت.تاموطقسىوهو.ليتقلا

تانعطهبولمحوابرحلاةحاسيفةنسالابطيقليخالتقءاوسيرماعلاصوحالانبا

ًاتقلاوةنسالاهتداراحيرشتنادلبلامجحيفىورو.كلذدعبتف

أةطثالبرحرانرعشناننورتسقهموقوحيرشنماننكماقمايألاتراداذالوقت(٣

اهريعسرشتناواهنارُيالعاماذا

.ةمجرتلايفاوركذنيذلاميمتينبفارشاسمخلابتدارا.كيزجي:يناغالايفىور(٣

.ءفُكلاوءاوسلاوهوءاوبلافّفخماوبلاو.ماعينبضعببطاختيهو.كلامميخرتلامو

ناشلاورذقلابيواسيادحاكلامايمكنيبدجنالو.متلتقامفاعضامكنملبقنفوسلوقت

-- مهبمهلتقنفانماولتقنيذلاةسمخلا

انهدحاملتقيملىلتقلانإانُّرسيلوقت.هيلالوصولانمعناملاهلعطاقلاياىلعلاعمتجملا(

ىحمتالزاعانبلحلكلذناكولفىلتقلاتومباوتمشاوناك،ماعينبلذلامهوبلاغينب

نسحلاءالبلابرحلايفنوأيبالكىنبوبعكينبانياراننالوقتفبلاغينببطاخت(ه

.لاتقلااورّدصتيملميجلمناديرت.كانهكدجنملكابلطاملنكلو

ينبنمموقديمحو.بعشلابفورعملاقيرطلااضياوهوةلبجلخدمقشلابديرت(٦

اوبراحمهنكلةقشموءانعةلبجبعشيفمهلوخددنعاوقالدقلمرادينبنإلوقت،رماع

مهرمانملاهذنالاوةبيرلايفديمحينبىرمهئادعالمهلاتقناىتحاودهاجو
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م2ـبموهمعمهوومسسه2مهتممهب.-.وومهكي

"اهبالكواهبكىذيةعيبرمهلتربصذاربعشلاباوئجاف
وس

0.ع.م
ووم.ايo.-.ع.م.همويلا"مسممهم.

ارغريطيالتوماكارمهلتلقفأودنهلايفويسباوضع

رسو.رصم

"اهب

ريمسريمس

اهيخأيفسونتخدلو
٢(رصمكمك.م.م.مم . . . . . -

4)لدكام.ك1اهمةرام.مس.م.جمس

اهباسلاىلاتداعاذإاميسالاهريـخيو
ه)ادكاامكرص-سةم-م.س.س.سم-سسسم

اهبلقرإاهكفاواهودـعلااهرضاو

.مصسرام

"اهيلتوتاقاطلايفاهيجتواهعيرقو

بنكينبنوعديةلبجبغشيفةميرونبمهيلعبلأتاملمرادونبلشفيمللوقت(1

و.مسمهيلعبالكو

ةباحرش«حلاتلقتعا»اهلوقو.ةعطاقةدنهمفويسبمهسوفننعاوعفاديااوصع(٣

عقواذالجرلالاقو.لاتقلايفّدجلاوهولاتقلاةكرابمءاكرب:هلوقب(4إ:16)يناغالايف

ىلعاهتموادموبرحلايفتابثلاءاكاربلاةغللابتكيفو.(ها)هبارغريطيال:بطخيف

.ةعقاولاهذهيفمهنععنتمايامهللقُتعابورحلايفداتعملامدقتناديرتاهنانظنو.بكلا

توملاءاكربىلعًامُداهبارغريطيالو

ميمتنموهوًاطيقلاهاخافدنخريخبتداراو.توملاربخيتلاو،اركابيتاركب(م

ناولحتنبىليلةكردمماو.رازننبرضنبسايلإنبةكردميفنمةريبكةليبقماقو

(F44:1)ريثالانباللماكلايفيوُردقو.رضمنبسايلالئابقتبسناهيلاوفدنخاهمسا

فدبخريخبرغالارثع:(Fا:ص)رهاطيبانبالروثنملاوموظنملاباتكيفو

:ريثالانباهاوراذهو.اهرخافمديدعتىلاتعجراذايااهباسنآىلاتدعاذا(

اجاسناىلاتعجراذاابسناهقاو

:ةديصقلارخآيفرهاطىلانباهاوردقو

اهباسناىلاتصناذاابسناهريخنع..سدهمت

تايدلامهنعيفيهناوارمآلانمهموقرّرحيهناياايباقرلاهكفآ(ه

.ةبدجلانونسلاودئادشلايفتاقبطملا.ةعراقملايفبلاغلااهلصاوديسلاعيرقلا(6

:رهاطيبانباهاورو.ةعباتلاةرشعلاتايالاعمتيبلااذهيناغالايفاوريمل.مهديسموقلابانو

اهباهشوافولادنعاهبينو(اهديسيااهعرفب:هلعل)اهعرقبو

وب

د

.يه
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eمسـه8:جسونتخد–ةيلهاجلارعاوشَيهس

ص-17-صاهمس!ومب...ح.دتلا

اهباطخموينيزويلولاملادنعاهسيئرو
9 - و*ـب

"اهباصنلًاعفارمةريشعلاةوالععرق
r)،ص،مهمهمشوبعمرم-سمس.2-.

"اهبىثميالناكومؤذملاىطاوماطيو
)صتايصمس-هرسو/وم،،،مسهم

% اهيلتاهنيجلووسالانمالدملالعف
-

.

-

"اهبقفخيالءاملظلاميف.يّرذلابكوكلاك
٦)اصام..كمس.و.س:جص.م.س.س.س

اهباتكلهيخمملكوهبرغالاثبع
٧(.س.مهكمممت.م.سم.رس--9رسهبءاج

اهبابرانعرياطلار)ارفداتساونيفدرك

٨)امك.ك.":ممعهوو,م-كهو.(معح

اهبانذايفرافلاكمهبلحتكاالزاروـهو

"اهبلقيفاووأيملوسحاوظّفخيمل

يااهباصنلًاعفارهموقةدنعناكباليلسهنالوقت.دنسلادومعلاو.نبالاعرقلا(ا

اهباصنلاًدماع:رهاطنباىورو.طلغوهو.ادومعيرف:لماكلايفىورو.اهلصالاقرشم

نعبّذو.دحاوىنعمبامهالكو«اهتوقي)اهلوعينمالدب(Tا:ص)رهاطيبانباىور(٣

هنععفاديمالا

.اهيفيرجينادوعتيملكلاسميفودعلاراثآبقعتيهنالوقت.أطيففخماطي(م

لزانمياودعللنطاوم:(T44:1)ريثالانباىوردقو

عاجشلادسالالعفلمقيا.داسفلابابتلاوكالهلانيحلاو.هتوقوهسفنبقثاولالدملا)-

لعفاذهيافوذحمادتبملربخهنأىلع«لعف»زوجيو.ةينملاةاقالموكالهلابهُمادقإهيلعدوعييذلا

اهبيفخيالءانيس:ريثالانباىورو.ةرذلابهيبشلايرذلا(ه

.ةداسلاضعبهلتقلوقت.صوحالانبحيرشاهيخالتاقنعهبيكتديسلارغالا(6
.ل...--.را.مت..

زفالارثع:روثأملاوموظنملاباتكيفو.دودحمنيحيفرشبلاىلعبتكدقتوملانافورغالو

دنعريطلازفياكاوزفومهسوفنباوجنمهنااهلوقبموجه.مقءافلخنمدسأونب(٧

اجابرانعًاريطلاّرخو:رهاطنباويناغالابحاصىورو.رطخلا

. تاناويحلانيجانموهورافلابمهتهبشورارفلايفبسايفنزاوهتعبتولوقت(ه

. اعبانذايفُراثلاوهباحصانزاوهو:رهاطيبانباهاورو.يناغالايفهوريملتيبلااذهو

-.ًابسكاولعجيمل:افحصم(٤ا:(.)يناغالايفهاوردقو.لماكلايفتيبلااذهوريمل(٩

يموبأ
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اهلوقنعو
امله*مصا.-يس3

1)ةنجتنبناوفصنببركريعت

اقثومماطعأفمربمبرماعينبرذنيالئلهلتقاودارافمهقيرطيفةوقلمقونبناكو.

لزنصوحالامهيفو،ماعينبسلجمىلارظناذاىتحءيرغهلسرفىلعاعرسمىضف،لعفيالهنا

اوتنأفتلحراذانكلوالعافتسل:لاقفهنوعديهيلااولسراف،هنوريثيحةرجشتحت

قرفوهسوؤرريكدقكوشوقارصيفبارتهيفاذاهليرتماوءاجالف.هيفربكانافيلزنم

ذخأدقلجراذه:صوحالالاقف.ثبلهيفقلعُمبطواذاوةعوضومةلظنحاذاوهتهج
.عةعي.د...ayكمعسه

ةبايلكمهتكوشناوةرثكبارتلالثميموقلاناكربخيوهوملكتيالنآقيثاوملاهيلع
. و....."مهم . . .

موقلا:لاقف.صراقنبجنبلهيفاذافهوبلطضأف:بطولايفاماورظنا.ةلظنحونبمكتءاجو

تنبسوتتخدهتلاقلاقيوعوبريينبنملجرلاقف.رزخيناىلانبللابالحردقىلعمكنم

:عوبريينبضعبلهناليقو.ةرارزنبطيقل
-

سمس. كمعمك.اههممها.يمساه0.ممهبسبهو.-

.لشهتنيالوادحامراذنيعديملةنجتنبناوفصنيبك
r) صوامه1م.1وياهكهس.ص.م-.؟م2مكوهمم2متكص

لعفيملنإهللابنقلخيويادةزوفكاعوبزتكرتو

ًاضيأتلاقو

نموهوميمتينبءاولةلبجبعشموييفالماحناكويميمتلاسوهقنبنامعنلاوجت

:سوتتخدتلاقفابراهرففمهفارشا
٢)أمهوهلس.حوسيمممهم.همتتام

لتوعرهلفكيعياجتلاسوهقنأرق

يااهاخارسنلاوهوباقنلابتداراو.مهفرشاودقفمهرارفبمغاىنعملاو.اهباقعءيفلاوذأيملو

هدحولتاقيهوكرتفودعلاىلعهباوعمتجيملمهنا

يذلاوهوناوفصنببيكدراطعىنبنمو(اY٥:ص)قاقتشالايفديرذنبالاق(ا

(نيتيلا)سوثّنخدتلاقةلبجمويمقينبىلعماعينبرذنآ

:(٢٨:اه)يناغالايفىوردقو.زئافلاريغلاحدقلاوهوراسيآلانمدحاولاربادل(٣
مت

انلعجوانموقكلهاودهعبناوفصنببركثكننالوقت.فيحصتوهورئادةرؤت

ال:باجأففلخينأهنماوبلطف.فلحيلفمعزلكلعفيملناو،رسيملايفرساخلاحدقلاك

فلحاالهللاو

ماقتسيالثم:(٢ه:ا٠)يناغالايفلاق.ةعرصاذالتنمديدشياًالتيحمر(مس

امودبي



يهاه-3ةجيسونتخد–ةيلهاجلارعاوشةَي-

يه

ث،مم..ت.م-.س"رم-اه.م.

"لّوأعبنيهنأكمعضبلأيفاخهبودغي

،ساس?.سم.ع.م.م.س69--.همه.سم

"اولحواوراسنإنافطغعّدقمتنيكنإ
مت.ررحم.د،صمس..وومعم.م

"اولذواوكلهنإكابآالومهّدعكنيال
هم.ب9،سم-مصسم...مم1:ةا:(4

اهاقلأسانلااذاماهتبررجدحيرمعارخت
9 -كامه2ملسممسو.مهحرص.م. -- . -

"لظتساميفءاقلالوتبكراهجذجال
)شممكهرمهةم"ـبكهبدكارص-هممصهمم

-1 جمواوزييموقلأمطسوكابأتيأردقل

ببةكم2

.-

ن*و.تيمسمسرسوهارو.ماعنم.رصم

.

..مسا

يدلاسوهقنباّرف(٣:ص)رهاطيبانباىوردقو.ءيشلكهبلتي

وهولزالاعنميسلاهبشيمحللازنتكمياعبضبلايفاخسرفهباجنهنالوقت(1
رابسعلاوعبضلادلوعمسلاو.زتتكملاءيشلايظاخلا:يناغالايفلاق.نيكرولافيفخلاعيرسلا

ةيلكلانمبئذل)دلو

ةذاشلاباحصانافطغعمرستالفءانبجموقنمكتالوقت.مقينبنمعرفميت(٣

اولحواولزننا:ىورو.يسيقنمكنا:رهاطيبانباةياورو.ةوخنلاو

مهيلانوجاتحيالكئابآنعوكنعنونغتسيمهنافنافطغبكالهلاولذلالحوللوقت(٣

كنممزعال:روثنملاوموظنملاباتكيفرهاطيبانباىور.مهفرشةداعال

.اولحرواوبهذسانلالقتساو،ةقحلاكءاسنلابكارمنمجذحلاو.ةرجافلاةآرملايغبلا(

لوقت.نافطغينبةديسلايهوجذحلاةبربتنعو،ماتلاينبينبلابتداراوالاثماذهتبرض

اهسفنبالاةديسبرختفتةليلذةمألثمكنافطغينبعممكلثمنا
.اهيوؤيدحاالواهتّقحميفاتديسعمبكرتملمتونباهبهبشملاةمألاهذهلوقت(ه

...كاعرلالوتلمحاهاحرال:رهاطيبانباىورىوأملالظتسملاو،ريعبلاتوصءاغلا

ناتفعمنيتياورلاّناّنظنو

.لذلاونبجلانعةيانكوهو.ةُرَّدَصمّدقتو،ارخؤمجرخاذانالفازبلاقي(٦

يفو.لحيواقمري:روثنملاوموظنملاباتكيفىوردقو،رعبلايهوةلحلاعمجيياًالجيو

مويلاىلامهيفهذوفدزالابقحليتلاسوفقنا:(ااةص)ديردنبالقاقتشالا

،وديجيف:رهاطيبانباىور.ةرارفاهدحاومثغلادالوارارفلاو.دوقملاقبارلا.)٧

اهلغتلالغااحتاكهقنعيفاهلابحعضينيحمنغلاةياعرلالاحلصيالهاباناديرت

ــســمدــعــبوعسعصموجياليكمرتحتالهرصمس-سسسسسسسسسسسس
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دوعسمنبةوارقةنبا

:صيزيربتلاخيشللاهحرشوامامتيلاةسامحو=74–٧٢:اتوقايلنادلبلامجعمعجار)"

(ااه:٣وبردبعنبالديرفلادقعلاو="7":اريثالانباللماكلاخيراتو=4-7-4.ا

.غلبأنيعيفاهوبالتق.ةعيبريبانبورمعنبرماعنبدوعسمنبةوزقةنبايه

قيرطىلعرابنالاءاروايداوناكلبليقوهبرفبتلزنرازننبداياتناكامغلبأنيعو

ماشلاباحتماناسغكولمنيبروهشممويةيلهاجلايفكانهناكو.ماشلاىلاتارفلا

–ه80)عبارلارذنملاناكلذو،حيسملاهاعةنسوحنةيحلاباحصاماخلكولمو

ىلاراسسوباقهيخادعبرمالاىلوتاملءامسلاءامنبرذنملانبارذنملاهمساو(٥٨٣

مورلاكولمءارغابةازغثراحلانالبليقوماشلاكلمةلبجنباجرعالاثراحلاةبراحم

ونبقتلاف.هدهعبثكنمثمورلاكولمفلحرذنملاناكوةرصايقلانيديماشلابوهو

لبقمويلااذهيفو.ماشلايليامبقارعلاضرافرطبغلبأنيعيفمخلونبوناسغ

لوايفرهشناكوةفينحينبدحايحتلاورمعنبريشهلتاقنالاقي.رذنملا

.ثراحلاركسعبقحلينأىلعهلمحاموردغووروجنمىأرهناالارذنملاعمامآلا

لتقيملرذنملانانانويلاخيراوتيفو.هلتقفرذنملاىلعرهشلمحتاديدشالاتقاولتتقامث

نيعموييفو.ةيلقصىلايفو٥٨٣ةنسقيروممورلاكلمىلاملساورسأامناو

1)اهابيفرتةيرفةنباتلاق.رماعنبدوعسمنباسيقوةورفلياغلبأ

٢)ممممهكام/كم(صب"متسسمامهساكس.س.هم

امناحصالاواهيبايفرذنملاةنبايهامناتايبالاهذهةلئاقنابرعلاناسليفءاج(و

جاةورف

ايانملانوكتناىلعمملاحنقبزوجيايانملاانمساق:(4.ا:ص)ةسامحلاحلافيلاق(٣

وهيذلاظحلايفعقاوتيبلايفمسقلاو.ةلوعفماينملانوكتناىلعملانوكبانساقوةلعاف

،يحيسمهومسهمسري.
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"ميركلا وه

- - -.فلُكيجنزلاكاذكانلقامكواّدجاماولاقو

يذلاهسقف«مسقذخافانالفتمساق»تلقاذاكنأل.مئاقلاعضوميفهتعضوفايانمللمعن

الوعفميضتقيمساقو،كلذضرغلانالموسقمىنعميف«اميسق»لعجينازاجو.لوعفموهومسقي

«ايانملاانمساف»هلوقو...يرمشلالاقو.باعمالاوسانلاايانملاانمساق:لاقهناكرخآ

ّدشأناكنمتذخااهنالتكرتنماريختذخانمناكفًاضعبتكرتوًاضعبتذخايا

يا(فصنيملوطابنبطاغ»لثملاعضوماذه:بارعالادمحموبالاق.ةًارجأمظعأواكيف

مانانثامادحاوأةيئرملاكوةصقلافرعيملهناكلذو،ريسفتلااذهيفطلخلطابنبلطاب

ملوتيبلااذجنايثرملااهبماقريخاهمسقتذخامهتمسافاملايازملاناتيبلاىنعمو.ةعامج

:رخآلالوقلثماذهو.اهنماوفصتيملائيشايانملانمءالواهذخاي

اهميسقفصنطعيملادحاواخالحسينبابتمساقايانملااماذا

اهُميضُيًاميسقتقالاهمسقىلاهمسقبتيآوميقالبباق

اًدجام((عضومو.هلةفصلاعضوميفمكتمو.مّدقملوعفمةناىلع((ادجام))بصتنا(ا

ناكءادتبالااذهلباوج(ميركلابفلكيحمرلاكاذكهلوقو.اولاقللوعفملاعضوم«انلتقمكنم

«كاذكنمفاكلاو.هوصتقايذلاربخلاىلاكاذبريشاف.كاذكمركلابفكيحيرلااوبيجأف:لاق

كلذلثماقّلكماركلابفكيحمرلامالكلاصيخلتو.بارعالانمهلعضومالباطخلافاك

ماركلاقشعيحبرلااوبيجأفانلتقمكنماًدجاماوداتىنعملاو.فلكي«كاذكيفلماعلاو.فاكلا

:ىلاعتهلوقكنآرقلايفدحاونملاوسلارثايفباوجلاءيجيامرثكاو.كاذلثممهبعلويو

.اًديساولاقو:(٧٤:ا)نادلبلامجعميف،اورو.(ءا)راهقلادحاولاهللمويلاكلملانأ

اسرافاولاقو:(10:٢٩٨)برعلاناسليفو

ي
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رمشاهتنبةدلاخ

Fرماـشهنباللوسرلاةريسو=٢٢:صروفيطرهاطيلانبالروشنملاوموظنملاباتكعجار) AY

=٧٦٦يركبللمجعتسااممجعمو=ة٣:1توقايلنادلبلامجعمو=٤٨:صيرذالبللنادلبلاحوتفو

Essai sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme, par C. de Perceval I. 258.

دعبنمةكميفةذافرلاوةياقيلااهوباىلوت.فانمدبعنبمشاهتنبيه هومو.هتملس.مءا"ه.مه

اـ4ارعناكمشاهمساناليقو.راوزلاوجاجتلامعطيفارسومناكوفانمدبعهيبا

:رعاشلالاقفهموقلةكمبديشلامشهبالاًامئاهيش

:اع......**ب2..هموكةيما

يفاخينيتنسمةكيمب.موفهموقلديرثلامتهيذلاورمع

نبيدعهيخانالمشاهنبدساةثااهبهوفةلّجكبةفورعملارابلارفحيذلاوهو

:مشاهتنبةدلاختلاقفلفون

مكممصص15.مهلهمكم-سمه،مهمم2موك

ةلهسةاذعتاذةبرتيفةلحملايداعلاانبهونحن

ا)ه1وومجممصحص1"مهك

ةلغزفةلغزججحلآيوز

.(ها)ارجاتماشلاضرأنمةزغبفانمدبعنبمشاهكلهو:ماشهنبالاق

:اهبايفرتةدلاختلاقفجيملاسداسلانرقلانملوالافصنلايفهتافوتناكو

(rهكهمام6رورسوورسو.سماوعاىلع صرعاو.سمم.-.مه

ميركلاداوجتلاعفدلايجنآوموجنلاوةربعييدوجنيع ٥ةرمموم:"وهم-س2رسهللاىلص0.صو.لاسمو.سم

"مولعملادوسملآكيبالىهجوىخيويريعتساونيع

وميهلاوىدتلاوعالايذودافحلاوةلالجلايذيريخلامشاه

ةعزجلاةلغلا(ا

.عمدلاحفسهلثموهربصاذاعمدلامجنكردصمموجسلا(٣

دوهشملامولعملاو.سيئرلاوىلوملادوسملاو.رثكأياهجو.ةرباعلاضافاربعتسا(٣

هنسحاوةصلاخءيشلكنمممصلاومركلاىدتلاوهةطلسلاورذقلاوذعابلاوذ(ةت

يهيبن
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ا)
ه9م.س.م6و

- هكساوما-1-.مامأ - -

. رمايلكإزازإوينزونيدنجملاماعسابيبيرو
موي.مهو.س.س6هم"بو..مهوعمسهوماع،ت.سم

مايالاةارسنميتيبلاخاشرهصيزـعللهاغريرسمش

.- سموموبب1همو4.هيسوسكاهم

"مييوةانقلالثمييذلايلوضفيفيبذهبيظيش

"ميوذءاسكتريغةجلأدجام.مهشنطاوملايفينابلأقداص

.

ص،يريس"م.سمسامعسادو/ات

"اهاّدقىممهاذإاهدواعواهاكباهلقحوىنيعتالب

"اهاّدحنمولاملاسبلنمو

يارمالاناريإنالفو.لاطلارطملانزملاو.فورعملاوىوذبملابلاطيدتبملا(1

- هبمئاقهلنيهر

رقمعبيفانمدبعهاباهبشمث،ةعشروهأشنايازعللهاف،رومالايفيضاملارهشلا(٢

راعتساغوبدملادنجلاميدالاو.هطسووهبشتمياعدالافارتو.ورعلالابجلايلاعايفهشعىنب

فيرشلالصاللكلذ

يحطبألاو.لضفعمجلوضألاو.حيصفلالوقيلراعتسيودسألامظيشلاكيظيشلا(٣

نسحلاماسولاوحمرلاةانقلاو.تبنملاميركناديرتاهلهسوهوةكمحطباىلاةبسن

اًرخرلازيالفهالعاهلفسالعجيفهالعأرسكيمهسلالصاوفيعضلاوهسُكيتلا(د

راشأو.نيروهشملامشاهدادجادحارهفنببلاغوهوبلاغىلاهتبسنيلاغ(ه

.هيفماقملايلاعلادبملاقسابلاورومالايفقذاحلاعيرسلايذوحألاو،يضاملارومالايفيعاسلا

ميركلاديسلايرضلاو

خسولانمنيعلايفلخدياملكىّدقلاو،باصملامظعليكبتناينيعلقحالوقت(٦

ةيزعتلاولخوهباحصانعناسنالادارفنالءاسملاكلذبتصخوهريغو

ةّداسلاتاراشنملاعفلاءاذتحاو(ريسللذخؤتقونلاولبالايهو)اياطملابوكر(٧

ماقملاعيفرردقلاميظعديسىلعيكبتاهناديرتف

ةيمـبوبأ
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"هاركتعنمذإربصلاليبقهيباىنبومشاهىكبأ
.س.سم-.-مووومدع-ساصاه/زماكمماسيهومص

"اهاوجناباهفقساديدشاهارامهركذاةادغتنكو

معسسوووهممهمهبويف
- . . . . .- سميهمهتكامه1ج

"اهادفاهلقحومهيدفىدعتموقلاسوفنتناكولف

رعشلايفةلعلوةيلاتلاةمجرتلايفهركذدراولاراجتلابرحنامزىلاةدلاخترمتو

بابلااذهىلاكلذلاهانرخافبرحلاهذهىلاريشيامقباسلا

ًاكرتلا-oرس

تعتمأ
هه

رو

نباللماكلاهخيراتو=٢٠٨-٣:١٩٦يلاغالاتاياورو=٨٣–٧٢:اهيناغالاباتكعجار)

=٣:٣٩يناديملالاخمإو=ااا-ااا:٣هبردبعنبالديرفلادقعلاو=٢٤٨-٢٤ه:اريتالا

Essaisur,297ـ319) l'Hist, des Arabes, avant l'Islamisme pau Caussin de Perceval I

باوصلاو.(ها)فانمدبعنبسمشدبعتنبةميلأاهنا:(١٩:٧٣)يناغالايفلاق

هسفنيناغالاباتكنمذخؤياكسمشدبعنبةّيمااهيبامساواهدجسمشدبعنا

نييشرقلااهموقيفوةيمانبنايفسيااهيخايفءاثراهل.(19:87)رخآلحميف

دبعنباركذدقو.ةديبُعنباىورامىلعةدعراجتلامايأو.راجتلابرحيفاولتُقنيذلا

مايألاهذهتيمش:ةديبعوبالاق.مسالااذهبترهتشاماياةعبرا(٣:111)هبر

.برحلاباهيفاورجتاهنومرحياوناكيتلاروهشلاىعومرحلارهشالايفتناكاهنألاًراجن

ميمايألاهذهرهشاو.ةناكدضعشيرقتناكونزاوهوةناكنيبتناكراجتلابووو

مونلاىركلاو.لكوبلغأربصلاليع(ا

لوقت.نزحلاةعولىودجلاو.زرابرهاظدابو.نيعلاىلادوعي«اهارا»يفريمضلا(٣

عجولاونزحلانماهلئرينيعىراكلهنمركذانيح

نمقلايلافءيشلكباودفينامهلقحيويوربمهثيدفلةيذفلالبقتوللوقت(٣

ةيههب
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رضحنيملسملايفادمحمناكلذىلعليلدلاوجسملاهللاةنساهخيراتلّواورخآلاراجتلا

ركذو.ةنسةرشععبراناريسلاباعتاىورامىلعكاذذاوهوهمامتاعمبرحلاهذه

.لينلامهلوناينعيةنسةرشععبرانبااناوراجتلاموييامتلاىلعلبنأتنك:لاقهنأهنع

تاياوريفاهدجتبرحلاهذهليصافتو،هههةنسوحناههتناناكفنينسعبراتمادو

كيلاعصدحاينانكلاسيقنبضاربلاناكلذةصالخو.(٢٠٨–٢:١٩٦)يناغالا

مهقراففهعينصنمارأزيوهموقهعلخلهموقىلعتايانجلاينجيارايعاكتافناكبرعلا

نبناعنلاباببماقاوقارعلامدقفةكمبماقملاهبابنمثةّيمانيببرحفلاحتةكممدقو

عابثظاكعىلا(بيطلاليحتريعلايهو)ةميطلب.ماعلكثعبيناعنلاناكو.رذنملا

روضحىلانوقوستيفةدعقلايذنممويلوايفموقتظاكعقوستناكو.كانههل

.بجرومرحملاوةجتلاوذوةدقعلاوذرهشاةعبرامرحلارهشالاتناكونوجتيمثجحلا

املف.ةراجتلااهيفعمتجتبرعلاتناكو.لايماةرشعوحنفئاطلانعدعبتظاكعو

.كااهزيجأانا:ضاربلالاقفبرعلاءايحانيبهلاهزيجتنمبلطةيلاملاريعناعتلازاج

ىلعودوفولالحرىذيناكوةينغنبةورعهمسانزاوهينبنملجرناعنلادنعناكو

ىلعوةنانكوسيقىلعكلاهريجأانا.نعلاتياكلاهزيجيعيلخبلكلا:لاقفكولملا

يفهلنمكيجرخوةبرعىلعمقنفضاربلااما.ةورغاهبلحرواهاياهملسف.مهلكسانلا

هلتقفهفيسبهيلعبثوةراوأىتشضرايفكدفبناجىلاةورعلصواذاىتحهقيرط

ترجو.نزاوهوةناكنيبراجتلابرحتجاهضاربلاببسبو.ربيخىلاةيطلاقاتساو

. لبقملاماعللاودعاوتفهبحاصىلعدحاولنكيملوةلخمموياهلواتاعقوةّدعنيّيحلانيب

ةنانكسأريناكو.ةنانكىلعنزاوهلناكظاكعموياضياىعديوةطمشموييفاوقتلاف

اوقتلامث.بتعمنبدوعسمنزاوهىلعناكوناعدجنبهللادبعوةيمانببرحشيرقو

مويىعديوهوةنانكىلعنزاوهلمويلااذهاضياناكفظاكعيفلوحلانزقىلعةيناث

نرقيفاوقتلامث.يفقثلابّيَمُمنبةرمهلتقريبزلادلاودليوخنبماوعلالتقهيفوءالبعلا

ساريفاضيااوقتلامث.نوريثكموقمهنملتقونزاوهتمزهنافبرشيفلبقملالحلا

وخاةيمانبنايفسوبالتقهيفوةنانكىلعنزاوهلةيرحلامويناكفةيرحلابلوحلا

ةراجتلابرحيفشيرقنملتقنمواهاخايفرتةمياتلاقف،ةيمانببرح

مـ.وبأ
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ايم

"بكوكلافرطلاطيلوبهذينأىليلوبأ
)همعم/مسهبهكروم*-.ةلومه.هوه.س

2هم.م
هوعم.-

برقيالوونديالو

٦)هحهم-.سععمهنكترسسام/هص.س.س

برهمالوىع"نمملحاماذإهـشعامو

وممه3ه6-و"ممهم.كصا-

"ترغتسميكنم.عمدبمهيكبافنيعايالا

٨(•مرغممهوم.2}هوم.الهوتسوكهعم

ًابكنممهودهالمهويزعمهفيكباناف

فرطلاطين»اهلوقو.يهتنيالداكىتحلاطاهليلنايا«بهذيناىليلىلإ»اهلوق(ا

يناغالايفىوردقو.مويلاىرتةرهاستتاباهنأديرت.بكوكلابيرصبقلعتيا«بكوكلاب

(١٩:YT):بهذيالكليلىلا

عقومتنيعو.هناكمحبيدكيماهناتمعزوهيفرتتناكموجنلاانرهامجنتصخ(م

برقملاوولدلانيبوهو،عقاولارشنلاورئاطلاراسملايلانيرشانلاُهتحتناتلاقمجنلااذه

ةنودمجنو:(١٩:٨٣)يفافآلايفىورو.سمشلااهيفلحتيتلاجوربلاةقطنمنمامهالكو

لاوهالا

لوقت.رّدقملعفبةقلعتم«دقفب»اهلوقيفءابلا.ةريشعرقمب:يناغالايفىور(٣

ةيماسبتارموةميرك.عابطيوذيابصنملاوميخلاماركموتدقفليبا

حراوجوةيراضلاشوحوللاهلصاوودئادشورهدلافصولبلخملاوبانلاتراعتسا(د

مهيلعرادومهباتنايامهيلعلاحا.رويطلا

اهنمنونمأياوناكنيحهتابرضبرهدلامهباصالوقت.هعطقهبطشو.هفكهرصق(ه
بطشيملورهقيملف:يوُرو.عفادنعاهعفديملف

بطشيملورهقيملف:يورو.عفادمهنعاهعفديام

رهدل)فورصنمصانماليابرهمال)٦

لاسيا«غمدلابرغتسا»ماوقنملاهنالاريثكيابرغتسمعفد(7

يدضعوينكرويرختمتذامهكيانآورغالولوقتدنسللبكتلاتراعتسا(٨

وبأ
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ام

هممه7.رسرسهكه-

ه.سما-.م.م2رس

باهرااذإيصجمهو

. .- 0
رس. ص...عم.ع.م2

.

بضغااذاىكيمسمهو

"بذُككيمللاقاماذإ ..

م)ههومك•-

.طخ
برعم.مهصاعيبيط

٢)هحمعم.-

بحسليرصحمع.يك

4) . - 5 مكو -

ه)هم5رورمنكتم.سم

*رصع.همسا

اوذعيناىلعاوحلطصافحلصلاىلااوعادت

يرقمهويلضأمهو
.ممه9رمعه-م9رس

يفرشمهويلاـجتمهو

يقمهويزمهو

مهنملاقنعمكف

مهيفيقطاننممكو

مهيفيسرافنممكو

اميفورذينممكو

مهيفيلقُعجنعمكو
-

مهيفمرضخنممكو

-. - مهنامث:)٢ t. A : \ لاق) ريالانإ ..

اودجوفىلتقلااوداعتف.رخالاقيرفلانممهتيوذخاىلتقهللضفنيقيرفلايافىلتقلا

اباهنباذئمويةيمانببرحنهرف،الجرنيرشعسيقىلعاولضفادقةنانكينبواشيرت

نعمهضعبسانلافرصناوءاسورلانار"هريغنهرواهيذؤيىتحموقلاتايديفنايفس

برحلااوعضووضعب

ابذاكهدجوياةبذكلاقو.هيلعّدريمليابذكيمل(ا

. حيصفلابرعملاو.غيلبلاوهعقصلابيطخلا)٣

بّرجلاو.برحلايفناعجشلاةمالعهسفنللعجييذلاسرافلاملعملاو.عاجشلايكلا(٣

بورحلاريثكلا

ديدشلالؤاملا.قذاحلارهاملابيرألا.هموقمايلاوتملافيرشلاديسلاهرذملا(

بلقمهبزح:ىورو.بلفملوح:يوُرو.ةبقلاديدشلابلغلاو.لاوحالا

.- ةعامجلابكوكلاو.ريبكلاشيجلالقحلا(ه

داوجلاديسلامرضخلا(6

.هييييييييييييهس

يب
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. سمسر9

سمه"لبعتبذبةعببس

:صديردنبالقاقتشالاباتكو=٨٧:صماشهنباللوسرلاةريسو=٧٩:اهيناغالاعجار)

روثنملاوموظنملاباتكو=٤٨(:صيف)يلاورهنلانيدلابطقلمارحلاهللاتيبرمالعابمالعإلاباتكو=ا٨٦

(٢٢:ص(ةطخ)رهاطيلانبال

نبا"يناغالايفو)فانمدبعنبسمشدبعتنب(ةعيبسىورو)ةميتشيه

ةدجوةيمانلبرحةمتوسمشدبعنبةيماتخاىهو(فيحصتوهو"ةانمدبع

يفقثلابعكنبكلامنببّيعمنادوعسماهجوزناكو.يناوثعلاةبغشناةريغملا

دقاهجوزناكراجتلابرحيفركذمهنأةعيشلاودوسالاوةيونوةعزلوةيرغتدلو

اهنابخيفلصوثتلعجل،نيآوهفشيرقنمهلخدنم:اهللاقوءابخاهيلعبرض

نمالايضمأالينافكزابخيفزواجتيالاهجوزاهللاقف.عستيلةعطقلادعبةعطقلا

يفتدزولنأُّدوتسكنأنظألينإهللاوامأ:هلتلاقفاهتقحلأف.ءابجلاهبطاحأ

ةعيبسءابخاولخدف.مهعماهجوزناكوسيقتمزهناناقيرفلاىقتلاالف،هتعيؤت

كئابخبانطأبكسمتنمةمتا:اهللاقواهناريجةيمابرحاهلراجأف.اهبنيريجتسم

سيقباوريديناناملغمثواهدالواترماو.كلذبتدانف،نمآوهفهلوحرادوا

ملف.اًدجاورثكىتحاهنانحبسيقترادتسافمهريجتاهايخىلامهيديأباوذخأيو

ةيمانببحهلككلذىضتاو،ةقلحاوراصىتحاهلايخبرادالادنعةاجنالدحاقي

سيقريغوةيلهاجلايفلقاهببرضيناكوسيقرادمعضوملاكلذلليقف.هتعا

ةعيبسءابجنذئمويمهرادمب

وخاوهبلطلاويصقنبفانمدبعنببلطملاهبينترعشةيسلدرودقو

بلطلاىلوترخامشاهلايفوتالو،هتوخارغصأناكوسمشدبعولافوومشاهلا

ضيفلاىمسيناكومكويفرشاذبلطلاناكو،دعبةكميفةدافرلاوةياقسلا

نميلاضرانم(نامور:يللورهنلاىورو)نامذربهتافوتناكو.هلضفوهعامل

.م.م*....

:هيثرتةعيدستلاقف.مهه.ةنسوك

امبيب
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٦٥-4ةجتسمشدبعتنبةعيبش–ةيلهاجلارعاوشةَي3-

هصمهووام.ماع...ع•.يبوي-ب---وكتكممم

"ناكسنمهلءامولبوببلطملاىلعادوـجىنيعلا

r)"بممديدمحعمم.أصعوملاا-يدومسعا

برعلاعيرقوىدنلافيلحابدنآوارـفنحملاوينايعا
.مم3ممتهمشع.ممسةمهمج-همومهتوصو"مسم

"بلحملأدفبرّدلأعطقأاذإتالضفلاودجملاودوجلااخأ
ه.س.س"م...عرسس"م6و-رسوه"مرسورسعم-مرمس

"بسحلالهأولاعفلالهأنمنوينملاوجاسملاىدكاو

ىلعأبسمشدبعاهرفحزبيهويوطلاركذيفادرفماتيبةعيرشلتوقايىورو

:ءاضيبلادنعةّعكم

مت-جسو.ومتاموهمسم.مدممماهم،ب

ءافصوةبوذُعوباحتلأبوصاهءاممتركذاذإيوطلأنا ن27
ل

عومدلاناليسلهتراعتساريزغلارطملالبول)(ا

سيئرلاعيرقلاو،مركلابحاصىدتلافيلحو.رثكاذارطملارقنحنألاقي(٢

لبإلالحفلصالايفوهو

ردلاعطقنااذا»اهلوقو.دئادشلاتالضمأو.اهليزيواهُكقييذلاتالضعملاوخا(٣

ةعاجملاتلحوةينسلاتبدجأاذايا«حلا

غلبيارفاحلاىّدُككآلاقي.ءاطعلانعاوعطقناومهريخلقياخيعاسملاىدكا(د

ماركلاخيعاسملاو.دعبرفحلاهنكميالفرفاحلااهفلييتلاةبلصلاتافصلايهوةيذكلا
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حرشوFاةآ-14":صةيقرشلاانتبتكميفةظوفحمةسامحلاناويدنمةيطخةخسنعجار)

ةسامحو=االه:صنديلةخسننعيلارعالانبالايثارمعومجمو=414–4ا-يزيربتللةسامحلا

ةيويدخلاةبتكملاةخسننع(طخ)ةيرصبلاةسامحلاو=٢٩4:صنديلةخسننع(ةطخ)يرتحبلا

F"ا":7يدادغبلارداقلادبعلابدالاةنازخباتكو=٢٧٩:صديردنبالقاقتشالاباتكو=ا٩٠:ا

(٣:44يناهبصالابغارللءابدالاتارضاحمو

ىلس(٣٩٤ص)هتسامحيفيراجتلااهاعددقو.ةيدنونبمجنألاتنبةمطافيه

نوكتف،اهركذقباسلاا)فانمدبعنبمشاهتنبةدلاخيهاهنأو.مجنألاتنب
ةف

ملا

ر

ال

هم

يف عشهذهةمطافو.عيرسلاسداسلانرقلارخاوايفتغبندقماشهةديفحةمطاف

اقف.اهركذقباسلاراجتلابورحيفاولتُقنمممهلعلواهتوخاواهجوزحاّرجلاهب

:اهجوز

.

يف

13و-رسهمصمه-1.م.ع.م-.يلل-هم-

"حارجلاىلعةعبرأبيدوجلحابصلكدنعيكبنيعاي
رصص.سم-1.س."رصمهم-س.هللاوارسجمم"-.ت.م

"حاضةرّجأبىتأينتكرتفهلظبذولأاليجيلتنكدق

اوفسكلذنظنو.بلطملادبعنبمشاهتنب:يزيربتلاةسامحلاحرشيفو(1

.رماكاهجوزوهحارجلاو.يدوجنيعاي:(11.:1)ةيرصبلاةسامحلايفىور(٣

.معلصيبنلادعببايألاهذهلثمتتتناكةمطافّنايكاخ:ةسامحلاحرشيفيزيربتلالاق

هتياكتتقوورافأدبمناكهناديرث«حابصلكدنع»اهلوقف.امبةلثمتملايهةشئاعليقو

:اهلوقو.سارلالئابقةعبرألابةدراو.ةعاسلاهيلعءاكبلاذئنيحهلعفءازابيلعجافءادعالايف

يففذجيامعقوماهعوقولءايلاتفذح«ينيعاي»اهلوقو.عمدلانمًائيشيرخدتاليايدوج
نوكينازوجيو.زاجياوفذحبابءادنلابابوهيلعلدتةركلانآلونيونتلاوهوءادنلا

ةعبرألانوؤشلا.ليقو:نيظاحلاونيقوملانيعلابناوج«ةعبرابيدوج»اهلوقبدارملا

يبارعالانباينارمعومجميفو(ها٣:٢)بدالاةنازخيفوةيرصبلاةسامحلايفءاج(٣

ناكمبيشماينتكرتيا.هاحاضدرجابيشماينتكرتف:ةسامحلانمةيطخلاةخسنلايفو(ا٢٥)

يفرئاسلايسلكترصتكلماملفهيلادنتسأانكريلتنكلوقت.هيفتبناليرفقدرجأ

زرابلاياشلاو.سلبالادرجالا:هصنامبتيبلااذهيزيربتلاحرشو.يفرتسييثيالرافقلا

. رتسيفُتنكنادعبتفشكناياسمشلا



ةَيهس

م/همهعم
مممهممهومس.م.م.س-.دمهبكتسي.

"ىجانحتنتنكوزاربلاىشمايلتشعاميمجتاذتخاللاق
مك

r) امك،مه.مو..بص"وه.كبحيوجماسمسمي

حالايبلاطعفذاوهنميتلاوليلذلعضخامويلاف
ال.م.متتمم2بممس.

م)مس"ع.د•كبممهأ.مع

يجامرويمراوفّدحنابدقهناملعاويرصبنمضغأو

"يجبصتَوَعَدْنَمىلَعًامْوَياَفاَهُتًةيرقفتمقاذإو

"حاقلوضياختنيبينيقيانّدبىليلنأايكباكرتسمأ

"حاقيوبراوقموحلاهتياجنفطختريطلاّلظتدقلو

ةيرصبلاةسامحلايفو.حاربلايشما:(17هص)يبارعالاناليفارملاعومجميفىور(ا

هيمحآءيشلاثيمكلاقي:ةسامحلاحراشلاق.فيحصتوهو.يحارجتناتنكو:(ا*.:ا)

اذاف.ضرالانمءاضفلازاربلاو.مضلالمتحيالفنالايفنالفو.ثبضغوتفنإيآةيمح

:اهلوقو.ءيشهرتسيالرهاظءاضفلانالروهظلالصاوزربلبقعضولاكلذىلاناسناجرخ

هحانجبرئاطلاضوخنآاككبيضوفناكوهبىوقتاامويدييا(يحانجتناتنكو»

اذهو.يلرصاناليا:ةسامحلاحراشلاق.ليلذلاعشخانآلاف:يبارعالانباىور(٣

.عفدىلعلصحيملليلذوهفهديعفدنمولاجرلاوحالسلابعفديهناليدنععفداليأ.لثم ميانيأتسملالعفيدييتعتككاةلاساويلاطلفطلتأهانعمليقو

لمتحاوالجخيرصبغناكآيا((يرصبنملضفا»اهلوقو.يبارعالانبا.هوريمل(٣

يتعناسرفلااهبعفاديناكيتلاحامرلاةنسلاتدعتبادقنابيلعلميضلا

ةسامحلايفو.يحابصتيكب:(18آص)ةسامحلانمةيطخلاةخسنلايفيوُر(

يزيربتلالاق.نتفىلعاليل:(هاr:3)بدالاةنازخيفو.فيرحتوهو،اهلًابت:ةيرصبلا

اهلمحينابشلانالهللوعفمهنالاتباثبصنو.هاحابصءوساو:لوقايا:تيبلااذهحرشيف

هبلوعفمهنالهتبصنبيبحلاهتلعجناوةجاحلاونزحلانجشلاتلعجاذااذه.ءاعدلاىلع

باكرلا.مقيلاةسامحنمةيطخلاةخسنلايفىوسوبأملةديصقلاةيقبعمتيبلااذه(ه

عمجلاعمجضئاخلاو.ندبلاميظعوهونوابعمجنّدلاو.هثأىليلو.اهظفلنماهلدرفماللبإلا

هلامةرثكوهتورثةميسبةتحدم.لبالاحاقللاو،قونلانملماوحلايهوضاخملا

لهاكلاوهوبراغعمجبراوفلاو.باكرلاىلادوعتاهنمو.لئاهياحناجعمجحنجلا)٦

اياحضنيجاتحمللوهفيضليحضيهتاديرت•بنجلاوهوحفصعمجحلفيصلاو.ريعبلامانسو

اهسفنرويطلااهنملانياترثكو



A4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَي-٦

"حالظرئبحاضلالبقامامتتزفقرفقحرطو

حاطيّحريةقثيفرثنتيفريبخو
حالمبحلم"تفطتالهنأكلظفةقبطختبواج

ًاضيأتلاقو

"اوُدعبدقهللاوىلبوادبأاودعتاليتوخإ

"اوذأوؤأزيلأءانتقألمهتريشعمهتلقول
همسوو.ج ٦)و-.م».يبامام-1.ك.هم.-.إك

دجايذلاضعبنمناهواةيزرلاضعبنمناه

لوزهملاوهوحلطعمجحالطآلاو.اهيفكلاسلااجهيتيةعساولاةزافملاحوطملاو)(

وهوهشأجةطبارلماعلالبقةودفاهيفريسيوةرفقلايراحصلايفكلسيهنالوقت،رماضلاك

اهبوكرةرثكباهلزهلامحللاةليلقةفيفخاليخبكري

هينعيالاملضرعتينمحايتلاو.ربكتملاطّبختملا(٣

".رذيبيطخكتااَّمُرنيتيبلايفلوقت.ناسللاوةغالبلابهتحدم.حليعمجحالملاو(م
ومهمهم

هتمحفأفهنأشنمتسيلرومالضرعتيوهسفنمظعيوهوهتحاصفبنيقثاوةيموقهراتخا

هصقننيبفهيفكمالكلمعياحالمبيحتفهلمهطالهفاتناككماماناكفهلكباوبب

.امهيلكيفنيعلامضباوددبو،اودُعبتال:ىورو.اتوخإ:ةيطخلاةخسنلايفىور(

ةكرحلاهلصاوءايلانكسهنافيتوخاىورنف.اتوخاويتوخايورتناكل:يزيربتلالاق
. رو.م...س.م .

لـصالاناىلعةلدياموكيرحتلابهُتيوقتبجوفدحاوفرحىلعافرطتمريمضلاةمالعهنوك

الا.ياصعوياحر:كلوقككلذواحوتفمالاءىجيالناكانكاسهلبقامناكولهناةحتفلا

انتوخا:لاقنمو.ءايلااونكسهلمهلامتساةرثكلزاجياوفذحبابءادنلابابناكاملهنا

ةيصانوةادابوةيداب:مهلوقكلذىلعافلاءايلاتبلقنافةفحتفلاىلاءاياهدعبوةرسكلانمّرف

.«اودعبادقهللاوىلب»اهلوقباهكاردتساو.اوكلمتاليا«اودعبتال»:اهلوقو.ةاصانو

رشحتوهاغاوهلصاريغىلعراجوهفءاعدلاظفلهظفلناكناو))اودعبتال((ناىلعاهنم"هيبنت

رو.معجوتو

:(لاةص)ةسامحلاحراشلاق.مهتقلتول:(142ص)ةيطخلاةخسنلايفىور(ه

مهلناكوليا«اودلووا»هباستكاليازعلاءانتقالاليوطيارهدلانمايلممهعماوشاعوليا

فلخمهلناكوامهجاقرشواّرعمهتريشعتدقتعافمهرامعاتلاطوللوقت.مهدعبتفّلخ

ولباوجناه:حراشلالاق.ُدجأيذلايدجونمناه:ةيطخلاةخسنلايفىور(6

نم»اهلوقو.يفامضعبنحلكلذىلعرمألايضقولهانعمو.يلعنوهامهبيمغضعبناكيا

ِةَيهـبوبأ



زيم

٩٩هيجيجمجنألاتنبةمطاف–ةيلهاجلارعاوشَيهسا

ام»لصفيف(٢:44)يناهبصالابغارلاءابَدألاتارضاحمباتكيفءاجو

ا)ورسام

اوُدَرَويذلاضوحلأدراَواوريآنإويهاملك

"وُدَرَومهؤافظأتنكاذإىتحدمأىلإقايكدجنأنماوقر
-.e.سعرسم.سحص.س.ممرس،*.هب0.م.م"بيملامرس

"ددبمهنيبايانمزاجتحابتيموقارعلابتيموّرضيبثيم
4) الداكيرس..سهكموممم-م2ومهمسهكممومسهوكمم.د

اودعقاهلاثمانمدياعقلأاذامهنيبنقديكاك
.- س--.سم..(لرف-باسمل

ه)وصمكهوهf،م.ةم.بو...ع.ةر3:كصماتناك

دحاهطعيملاذإليزجلاءاطغلاوليلجلاعيرفتوليمجلالذب
.همس.مه

:مجتالاتنبةمطافتلاق«عومدلاوءاكبلايفءاج
٦(هماكمةيمس.سرام4.2ر/هممه-.ممهمكج

روطمتءاقرطلانوحارنصغمهتركذنأاملينيعن

هييييييييييييهس

هتقيرطىلعف.يفنلاوماهفتسالاكبجاوبسيلاميف(نم)ةدايززيجيشفخالا((ةيزرلاضعب

ـلاطنايااورمتناو:ةيطخلاةخسنلايفىورو.اريماراصيانالفرمآلاقي(ا
.- . . . رو .

نازوجيو.ةدئازام:تيبلااذهحرشيفيزيربتلالاق.درتيذلاضوحلا:ىورو.مهرمت

هلوقيفطرشلاباوجو«لك»ةظفلىلاادئاع«اورملا»نمريمضلانوكيو،تيملادضيحلابديري

ىلاةلصلانمدئاعلاريمضلاو.اودرويذلاضوحلاودراو:هلوقهيلعلدام((اورمآناو»

يارملااوعرلبالانمعيطقباغوخاتهبش،بناجلاوهوفنكعمجفاتكألا(٢

نيكبرشلانيبامملظلاو.نونملاسأكاوبرشمهأجامتاماذاىتحفرشلاودجملانمةيبطلا

ةفيرشمهتناكامنانوقرفتيمهلعجاملوقت.ميئللانابجلاوهودُدْمُقعمجددعقلا(

ءافرشلانمىرسألاكفليلجلاجيرفتبةدارا.قباسلاتيبلايفةروكذملامميهلادّدع(ه
. . تر -

تارطقكليسياهعمدناديرت.ربخلانمفنصءافرطلاو.ءىشهرتسيالامحاربلا(6

ةيزرلاضعبنوُملاءادتباناكىنعملانوكي

هتلصبمسالااولاطتسامهنال.هودرويذلا:لاقناكفوذحملوصوملا

توملاوةدالولانيبنامزلاىلاراعتسي

توملانمةفلتخمفانصاباعيمجاوتاملوقت.قيرفتولصفيادّدب(م

ّدجلادعاسنعاهلاورمشفماماماتلااهنعدعاقت

رطملانمءيشاهرتسيالءافرطلاةربخنصغنمءاملا

.سسسسسسالصخجمديسسسسسسس

ِةَي



كاملا ابسا هو

جسملاسداسلانرقلارخاوأيف

- رو
و..هه

,JournalAsiatique.142.=.ا:٣يناغالاعجار) 69 série, Vol. IX, p)

هلصاقزأو.يناودعلاعيضالايذبفورعملاثراحلانبناثرحلاتنبةمامأيه

باتكنملوالاءزجلايفةروكذماهدجتاهيبارابخاو.رضمنبناليعنبسيقىلا
.ب.2.مرصمس-س)وةكمرمتالةما،مد...

اهرمانمملعيالومكحمأبةمامأيتكتو.(٦٣–٦٢ةعفصلا)ةينارصنلاءارعش

:ناوّدعاهموقاهبتثرانايبلاتلاقاهناىوس

"رهازلارمقلألفيهنأةعيمهلتناكىتقنيك

"يرطامربجلثيغرركمهتافاخيليخلأرتّرمدق
رسهاررسمسومعمو2سمهم.سر.مه.س.س.3هيمهمما

"رباقلأرخااكلهوالاتقاهناودعومهف.تيقلّدق

وذميركلاوهجولاقلطلاحضاولاجليآلاو،هـناعيروهلّوايهوبابشلاةعيم(1

فورعملا

مجعقوآلوقت.ةيلبجلاوتوصلاوذبيجلاو.بناجلاةفاحلاو.ناسرفلاانهلبقملا(٣

اهطاشنلةفصلاهذهىلعتناكنايتفلاءالوهليخناديرتنآزوجيو.يفاخزرطمليسهت

.ناينافتتاتداكوبورحلاامهنيبترجناتلل)ناليعسيقنمناتليبقلاامهناوّدعومهق(م

ىلاحلصيالداسفلانملئابقلاهذهبقحلامّناديرت«رباغلارخآ»اهلوقو.رهدلاوهرباغلاو

رهدلارخآ

وبأ
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٧١-4جيعبضإلايذتنبةمامأ–ةيلهاجلارعاوشة33-

ديممصو:نا"ممت،ك.عمس

يرخافلأىلعرخفلأامملارهد

r) ت.مو--ءاعوص

٢)هام.3و.-م2مــص

رثالدرفقممسريللحي

ىرونأ

مهنيبمهس

مهناطوا

. ماعرصم

.

ه

..

َداساكولماوناك

اكاوقاستىتح
هوهسهم91ماع واودان

للحينش

نبدعسينبنيبناودعءايخأنيبتناكامناانهةمامااهيلاحيتتيتلابورحلاو

ملف.ج-"سداسلانرقلارخاواكلذناكويجنومهفينبوناودعنبركشينببرظ

:مهلاوحاىلاريشيعبصالاوذلاقو.نونافتياوداكىتحاضعبمهضعبنولتاقياولازي

اودعنميحلاُريذع

يضعبىلعاوُقيملفًاضغبمهضعبىنب

ضفخلاولوقلاعفرباثيداحااوراصدقف

يضارتلابنوفوملاوتاداسلاتناكمهنمو

:ودئاصقضعبعلطميفعبصالاوذاهوبالوقيهذهةمامأىلاو

نايقتلمنحنذإتركذتو

ناودعنهىحلااذـهوامراب

ناواي.مهيلعنامزلافاط

ناكملكباقرفاودّدبتو

بناجلاعممهريغبهذلاو

ناكموةريقنلكبىرص

نامزالاعمانريغرهدلاف

ضرالاةيحااوناكن

اصعلاىلعتيشمنآةمامأتَعزج

وديكيهلالاماراملبقف
ا

ىهنلاوةليضفلاوةموكحلادعب

مهؤالشأتعطقتواوقرفتو.

مهماحرأتمقعأفُدالبلابذج

وع.مر

مهارخاىلعر-ى2-

ارعثدحنممامانيجتال

ر

مهدلب

رتفلكىلعمرغديزيومهنامزلهاىلعنودوسياوناكلوقت.ىَرّذلايف:ىوريو ( )

ىلامهبىدا"بارشسئبفالهجوايغبكلذونونملا(سأكًاضعبمهضعباوقسلوقت ( r

كالملا

راثآورموسرىوسىريداكيالمهرايدبدمحالحاذاف.اوكلهواوقرفتيااوداب(٣

داسفلاوبارخلا

وبأ
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يدعتاذبةتخاف

نادلبلامجعمو=٣:480سورعلاجاتو=٢٧د:-برعلاناسلو=٦٥:ا،يناغالاعجار)

( ٧٢٧يركبللمجعتمسااممجعمو=":-يومحلاتوقايل

نمكلمراغا:لاقيسوطلانعيناغالابحاصهاورامىوساهريخنمركذيمل

هتيقفدساينبىلعيناسغلارقشيبانباثرحلاتخانباوهويدعهللاقيناسغكرام

اديدشالاتقاولتتقافراذحنبةعيبرمهسيئرو١)تارفلابنادودنبةبلعثنبدعسونب

نمةأرماامهنأوةعيبروخاراذحبانباريغوورعهلتقيفكرتشايدعيعسونبتلتقف

تلاقرامجلاةديقماهللاقييتلايهومنغنبسارفينبىدحارضامتاهللاقيةناك

:يدعتنبةتخاف

(٤٤:د)نادلبلامجيبيفتوقايلاق.ةاشملابتارفباوصلاو،يناغالايفءاجاذك(1

تارفلابةبلعثنبسيقينبدحاةديبعلاقهيفو.ةعتوهبتناكماشلاوةماعنيبداوتارفلا
. رمو. . "

:تاراغلاريثكبرعلاتاداسدحاوهونهاكلاةزعنبراّدخنبةعيبرمهسيئرو

يلاعسلالثمموقلابليخلاوتارفلامويسراوفاوسيلأ

ماشلاعضومتارفلا:(٧٢٧)يركبلالاقو.(ءا)يدعدساونبتلتقواديدشالاتقاولتتقاف

:ساشنبورمعلاق

لظنَحُدوعهبرسكيملفيدعيبعزجوتارفلابانلتقنحنو

:ثيمكلالاقوهومزهفدساينبازغناك(اذكنميلاكولمنمكلميدعو

ًانونظلارّصُمانبتناكدقويداعىلاتارفلابانضخو

انيفسااهلقاتعلاةزيجلاىرتاهيفاحبلاقرغتاروجن

.س.م.س

فيحصتلااذهيفةمقواوهمهواامناو«ترُقلابانضخو»لاقفءاملعلاضعبةقحاصدقو

نبسيقينبدمحاةديبعلاقو.فيحصتلانممالسليناثلاتيبلاريدتولو«انضخ»هلوق

(تيبلا)ةبلعث



امد

دهبدعيو.رمسربدحمبو.يج

"رايخلأةديقُمينبحامريدعىلعتيشخامكرمعل
.س.س..كت.مكس"ممهم.م----ه"رلمم

"راحكايإوانجلاحامررايلمعىلعتيشخةنجلو

٢(م،موي.س.هور-.موهمهمونكامهنادكا

راجتلاعالطمأديعبراذخيننأليقامليق

لئاواواحيسملاسداسلانرقلارخاوايفتناكةتخافناقبساممذخؤي(انق)

ابااساشناواذه.ناسغىلعرهشيلانبثراحلاكلميناكدهعلاكلذيفوعباسلا

يفاورهتشانيذلاناسرفلادحاناكةعقاولاهذهيفهرعشدرويذلارعاشلاورمع

( ٦٤ةغاصلاعجار)ام٥٧٩ةنسةلبجبعشموي

.هييييييييييييهس

.رامحلاةديقمينبفويس(٢:٤٨٠)جاتلايفو(٢٧٥:)برعلاناسليفىور(ا

.(نيتيلا)كرمعل:لاقهلليقامنأكفةلقنتاهنألةّرحلارامحلاةديقم:ناسللايفلاق

.ةرحلارامجلاةديقُمو:سورعلاجاتيفءاجو.نوكتكانهاغالبراقعلاراميجلاةديقمينببىنع

برعلاناسليفيذلاو،اهلثيقرامحلانأىنعملاوةمجعملاءاحلارسكبخسنلاعيمجيفاذكه

رئاسيفاذك.براقعلاةديقمونبو.«هلليقاحتكفهلقعتاهنال»لاقوةلمهملاءاحلارسكب

رعاشلالوقداشناُّدعيلاقو(براقعلارامحلاةديقمونبو»ناسللايفيذلاوةدوجوملاخسنلا

دقوباوصلاىلابرقاوهوتلق.نوكتكانهاغالبراقعلارامحلاةدّيقمىنببىنع.(نيتيلا)

(ءا)ملعاهللاواوهسفنصملاىلعبهذ

يلانبثرحلاينعت(راح»اهلوقيناغالايفلاقو.موقلاكفويس:جاتلاوناسللاةياور(٣

تيشخلوعفمكاياو.ثراحلاميخرتروهرو.(ها)رمش

يراحصلاباوج:ىوريو:يناغالايفءاج(٣
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حوك...ص

"يدزالازجاحلاتخأ

=ا،-ا:-و٨٢٥:)توقايلنادلبلامجعمو=١٨٢:ا8وهr–44:ا٣و٣:٨٠يناغالاعجار)

(٢٩٨يركبللمّجغتسااممجغلبأو

نامالسنبكلامنبلفذنهللادبعنبمشخالانبثراحلانبفوعتنبيه

نمناكوًالقمايلهاجارعاشزجاحاهوخاناكودزألانبرصننبكلامىلااهبسنىهتني

ورعوارشطبأتلثمنينادملاريهاشمدحاوهولئابقلاىلعنارينلابرعلاكيلاعص

رونبامويةتتفيهتاليقاودعليخلاقبسيزجاحناكو.ةكلمملاناكيلشلاوقاربلانبا

قيرطيفناكاميفف.مهيديانمصلختوةيزازفمهليخهتّزفتساوهوكسمينااوداكفمعثخ

زجاحلو،امهزواجتلقيرطلاعستاىتحهماماامهدرطيلزيملفنايبظهيفهمحازقيض

ركذرماعينبوارشطبأتوبركيدعمنبورمتوةيمأنببزحعمرابخاوتاراغ

:ورمعوبالاق.جيسمللسداسلانرقلارخاوايفزجاحيفوت.يناغالابحاصاهضعب

.اشطعتامهنانورياوناكفريخهلفرغالوّدعيملفهرافسأضعبيفزجاحجرخ

:هثرتهتخاتلاقف

ا)ميمصس...>مما،-سبةتيمرسهومسهكهودع2مس

ميهبلاوفدنُجنيبكلسيفابحسيلمازجاحيحا
(rءيمهوم.يمس.ىمسم صتغموكممهاسو•.سيمهكساه

ميلكلاعبسلاهيشمردصيفجزءامنمةبرشبرشيو

لالهينبورماعينبفدناخيتدارا.طلغوهوةيجسيل:نادلبلامجم"يفىور(ا

اهيلاورّصثنبسايلاةجوزناوختنبىليلةكرذُممابقلفدنخوفينخنممهلصاو

صلختنوكيفدعبشيعيمازجاحتامىرألوقت.دوسألاميدلاو.رّصُمونببيسن

دوسألابلاخمنموفدنخيديانمووذعب

ناتبراقتمناتيرقةشيبواجزتناليقو.نميلاقيرطىلعةلابتبناجىلاداوجرت(٣

مويناككانهو.معثخلزانمتناككانهوةكمنمنيمويةفاسمىلعداويفنميلاوةكمنيب

يداوىلاغلبفشطعلاهباصاهلعللوقت.ييمتلاةرارزنبطيقلهيفريأبرعلاروهشم

حورجملاوهوملكلاعبسلالعفيكهئادعأدينموجنيلعرسامثهئامنمبرشوحرت

يبيجيتيس
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ةيه

لكدج.رو2ـب

ةيلاذهلابونج

نع(أطخ)نييلذهلارعش=Add.9589ةردنلةبتكميف(ةطخ)راصبالاكلاسمباتكعجار)

باتك="7و4رصمةـخسننع(طخ)رهاطيلانبالروثنملاوموظنملا=؟؟:صنديلةبتكم

=٣:٢٥رصمةخسننع(ةطخ)قيشرنباةدمع=47"صانتبتكمةنازخيف(طخ)نيتعانصلا

فشك=٢٩٢نديلةخسننع(ةطخ)يراخبلاةسامح=ا٨٧:ارصمةخسننع(ةطخ)ةيرصبلاةسامحلا

رهز=٤ا٨:ايشيبشلليريرحلاتاماقمحرش=٣٠:٢٢يناغالا=٢٧ا:٣ةفيلخجاحللنونظلا

=ا٩٢وا**واايلاعملاةعومجم=٦٤:صىمويفللبهذلاروذشحرش-٣:٩٥يفاوريقللبادآلا

لاثمالاةرهمج=٤٥٧يومحللبادالاةنازخ="ا:صيبرغملاديعسنبالتابرطملاوتاصقرملاناونع

٢٥٦و٢٥٢:-و٣:٢٨٢يدادغبلارداقلادبعلبرعلانامسلبابلبلوبدالاةنازخ=٨ه:٣يركسعلل

=٢٨٤و٣:٩٢توقايلنادلبلامجعم-٢٩٥:اقباسلاباتكلاشماهيفةيوحنلادصاقملا=٥٠هو

(passimسورعلاجاتوبرعلاناسل

نبنايجلنالهاكىنبدحاهبنمنبدونبرماعنبنالجتتنببوثجىه

( 1 AY : 1 ) ةيرصبلاةسامحلايفو(4:٣٥٥)يدادغبللبدالاةنازخيفءاجو.ليذه

يف(٢١:ص)تاصقارملاناونعيفيبرغملاديعسنبااهّدعدقو.ةيلهاجةرعاشبوجنا

.نالجملاتنبةرمتباتُكلاضعباهاعددقو.وهسكلذنانظاونيمرضخلاءارعشلاةلمج

هناباوصلاو.مصاعتنبةطيرلهريغهبسنو.ةطيراهتخالاهرعشيرِظكشلابسنو

ىرخاوةرمعلًةراتبَسنيهسفنرعشلاىرتاذلو.بونجيهيهةطيرليقوبوجل

:٣)نونظلافشكيفةفيلخجاحلاهركذرعشناويدهذهبونجلاوبونجوةطير

.9Msو8و)راصبالاكلاسمبحاصلاق.(كيسبيلةعبطنم٢٧١ Lond. Add)

.رَرأهلكراهظفل.(اذك)بلكينبنمورعتخابونج:ةّفناماهتجوتيف

تعمسافتلاقو.رمقلاىلعسمشلاروهظترهظو.ركتبملاىنعملابترفظ.ررييوق

رتاقطانءاسنلانمناو.انّسلانيباًدعسةيبخألانيبناتملعاو.انسلوةغالبمضلا

اهتديصقركذمث.(ها)لوصوءابلألاتاياغىلااهلماهفاو،لوقعةحنمنعةمكحلاب

ناويديفرعشهليلهاجلارعاشلابلكلايذورعتخايهبونجوةيئاملا

وبالاقو.هقرافيالبلكهلناكهنالبلكلااذيتشهنا:يبارعالانبالاق.نييلذهلا

تتبثف.بلّحكلااذاي:هناحتماهللاقفهبداطصيبلكهعمويزاغجرخلب:ةديبع
دت*.ع.س
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4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَي-٧٦

هناليقو*(٢:٢٦٠يناغالاتاياوريفريخلااذهليصافتعجار)هولتقوهوذخافءاملا

بونجتلاق.هتلتقاهنامهفتعّدافهالكفنارفهيلعبثوفهتاوزغضعبيفةيلاملا

:هيثرت

.مس.كجممكسهمارمرض.wال..ال-9.هوهللو

"بولغممايألابلاغنملكوبوذكمرهّدلالاحتبىرأ
r)وووسيميموكعهم/ومعساهدهمهتالمشي بوبعدرشلايفمهقيرطاموياورثكناواوزعناوموفلكو

٢)ووجو.كمم-رمهل

ابوؤشرهدلايداونمهلحاتهتشيعييضارمثتىتقلأاتيب
ر

.مهو.ماع

ربع**م*رمعم

-- - هس. س.سمم:(كمص.تابشمرسكر

"بوكنمو.ماداعمنامسنملافافذقهيكمويلكهبيواي

.رهدلادبكيدارا.ديكلاوهملارسكبرهدلالاجم:ةيوضلادصاقملايفينيعلالاق(ا

:(F2:٢٠)يناغالايفىورو.بولغميابوذكمو.ةّدشلاوةّوقلاوهليقوركملاوهليقو

يناعملاةعومجميفو.شيعلالوطب:(اا.:19وF15:1)برعلاناسليفىورو.زمدلالاجملا

:لوالارطشلا(٢٩٣)يراخبلاةسامحيفىورو.فيحصتوهو،شعلالاوط:(اا:ص)

.نآوبيذعتشيعلالوطناانملعت

يذلاحضاولاءوطؤملاللذملاقيرطلابوبهذلا:(٢٦r:ا)برعلاناسليفلاق(٣

،(ءا)دحاناكهؤطييذلاكلذكو:ءارفلالاق.(تيبلا)ةيلذهلابونجتلاق.سانلاهكلسي

.بوبعز....اوزعناويحلكو:(٢٦ه:د)بدالاةنازخيفو(F3:70)يناغالايفىور

ناو.يحًالكو:(٣:٨٥)لاثمالاةرهمجيفيركسعلاو(٢٩٢)هتسامحيفيرتحبلاىورو

(لاق).بوبعز:(٣:٢٩٥)ةيوحنلادصاقملايفينيعل)ىورو.بوبعد...هتمالستلاط

رهظييذلاومهضعبهطبضاذكه.ريصقلاوهوةلمهملانيعلانوكسوةمجنلايارلامضببوبعز

اذهو.نانجلافيعضلا(بوبعرلاباوصلاو)بوبعزلا:يرهوجلالاق.ةلمهملاءارلابهنايل

(اهركذقباسلاناسللاةياوريهةحيحصلاةياورلاو:انلق).(ها)ىنعملاةهجنمبسنأ

ملتيبلااذه.ةيمنتلابوبؤشلاو.هثاكترهدلايداوبو.رّدُقوًايهتهلحات(م

رخآيفهيوريوهو(٢٩٢)هتسامحيفيرتحبلاو(1:٢٩٥)ةيوحنلادصاقملايفىنيعلاألاووري

عمجةمجعملايأرلابيزاوتلا(لاق).بوبنوشّرشلايزاوتنمهلقبي:ينيعلاةياورو.تايالا

هريفورطملانمةعفدلاةمجعملانيشلامضببوبوشلاو.بثووالعاذاورتيازتنمةيزان

رسكوميملاحتفبميسنمةينثتنايسنلاو.اًديعبيافذق(لاق).هدحوينيعلاهاور(ه

اذاةراجحلاهبتبكننمبوكنمو،ناسنالامدقلانهاهراعتساريعبلاُتفخوهوةلمهملانينسلا

ةثراكوهتقدياةنمقلا
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ا)وس.مسومك4.موودعسوساهمككممامهحشبومع

"بيشلاونابشلاهعباتودومدحانممايالابلاغنملكو
2م2،مهمهو.ميمص

"بورقايعسمهيوذنعموقلاوةلقلقمىلع.لهاكىنبغلبا
.

٢)م2.2ـوه-هم/با-سهومسم.سمهوهكموه2همممس

سا.لاتا."با..ا

بزعضياينارتاذوعيبمتمهنودنمموقلاو

--e.س.هم3ه-eو.2مهمكم.هداسامع.ماهلمعراسم:ملسو.مه(

بيذكتلوقلاضعبواّيدحينعاهغلبينمغلباواليذهغلبأ

"بيذلاهلوحيونينايرشنطبابسنمهريخارمتبلكلااذّنأ

"بوكسأفوجلاعجتنيزجتتنأاهيفءالجتلاةقبطلانعطلا

ناورهدلابيلاخمنمدمحاتلفياللوقتناكلهاذاىدؤأنملعافلامسادوُم(1

تيبلااذهو.هنيحيفرهدلامهينفيسًاخويشوًانابشسانلاعيمجنالبالاجراحومايالابلاغ

اهدحويرتحبلاةسامحيفيور

يفيركبلاو(TA4و٣:13)نادلبلامجعميفتوقايىوستيبلااذهاوريمل(٣

هتسامحيفيراجملاو(اا.:١٩و١٨:ا)ناسللايفروظنمنباو(٧٨٥)معتسااممّجفُم

تناكمهنموليذهنمنطبلماكونب.بيذكتلوقلاضعبولفسموقلاو،اهيفيوريوهو

لاق.ناعضومبوكروايعسو.منودلوحييامغودنمو،ةلاسرلاةلقلقملا.بونج

:ديرُدنبالاقو.تّدشفواولابىوعسلاقينااهسايقو.نميلابدلبايفس:يركبلا

زاجحلابةفورعمةيثبوكرو

r)دسأينبرايديفعضومديبتاذ،عوجلاةبقتسملاو.ةـقشلاوبعتلانآلا.

(TA4:٣)هدحوتوقاييفيورتيبلااذهو.دتمملاقيرطلابولسألاو.لبالاهاعرترجتعضرلاو

يفو(T":٢٠)يناغالايفىورو.بونجطهرلهاكونباهنمةريبكةليبقليذه(

بيذكتيحلاضعبو:يناغالايفىورو.الوسرينع:(٣:٨٥)لاثمالاةرهمج

:ا)دصاقملايفينيعلاىورو.نانطبنطبب:(٣:٨٥)يركسعلالاثمالاةرهمجيفىور(ه

نايرشنطب:ينيعلالاق.هدنعيوعي:(٧٨٥)مجعملايفيركبلاىورو.هنوديوعي:(٢٩٥

.لظنحلاحتفلابنايرشلا:يرشخمزلالاقو.يساقلااهنملمعيرجشنايرشلاوعضوممسا

يفوانلق).ةدّدشملاءارلاوةلمهملانيسلابنايريملا:يناهبصالاجرفلايباليناغالاباتكيفثيارو

:(٢٩٢)ةيرتحبلاةسامحلايفتيبلااذهىوردقو.(نيشلابنايرشلا:ةعوبطملاةخسنلا

بيذلاهدنعيوعيةكرشنطبباوملعدقموقلاريخوورمعدعبأ
. . ر .

:(T3:٢٠)يناغالايفو.بوكسمفاوجالامدنم:(٢٩٣)يرتحبلاةسامحيفىور(٦

د

وبأ
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ايم

واممةكم-2مه•

ومعمههممم/ممهممعسم2يمم-سمسعو-وو.معم

"بيبالجلانهيلعىراذعلاىشمةيهاليهوهيلاروسنلايثك
4 م...بم.سممهو281.ءا.مصهبوم.عمم..مادصم2:"مم

"بيطلااهناكرأنم:يسلايفةنعذمءانسحلاقتاعلاجرخملاو

موسمر

(%oT:ا)برعلانابليفتيبلااذهحرشدرو.فيحصتوهو.بولسأفوجلاعيجننمرجتمم

عضومرثكأرّجنَمفملا:يناعلالاقو.ةعساولاياءالبنلاةنعطل):الاق.ينيعللاةيافلادصاقملايفو

يذلامدلاوه(لاق):ريجنعشم:ناسللايفىورو.قئافلاعامشلالجرلاهبىمسيوءامرحبلايف

نملوعفأبوكسألاوداوسلاىلابرضييذلاصلاخلافوجلاعيبنو،اضعبهضعبعبتيليسي

عيجننم:ىوريو(لاق).بكاسراجيابوُكشأءامو.مئادلانالطلاوهوبكسلا

. بعلملايفءاملايرجوهوباعتالانموه(لاق).بوهنأفوجلا

يناغالايفىورو.قباسلاتيبلالبقتيبلااذه(٣:٨٥)لاثالاةرهمجيفىور(ا

: ةيوحنلادصاقملايفو(٢٥٦:فا)يدادغبلابدالاةنازخيفو.فوجلاعيجرنم : )TW" : r ه (

هلثمانهاههبدارأونسلايفلجرلالثموهنزقلا:(٢٩٦:ا)ينيعلالاق.فوجلاعيجننم

ةيلختلاىنعمبكرتلانمنوكينالمتحيكرتلاوعباصالاسؤورلمانالاو.(ءا)ةعامثلايف

رييصتلاىنعمبكرتلانمنوكينالمتحيو.نرقنملاحاًرفصف.دحاولوعفمىلاىّدعتيف

تصخدقو.هـُلوانارفصتفةمدفارتيفهلتقيهناىنعملاو.(اًرفصم))اهيناثنيلوعفملىّدعتيف

عرسااهيلاةرفنملانالليانالا

:٣٠)يناغالايفو(T٨٢:٣)ينيعللةيوحنلادصاقملايفو(٢٥٢:)بدالاةنازخيفءاج

rr):امهقوزغي(طلغوهومصاعنبورمع:دصاقملايفو)اذهورمعناكةبشنبرمعلاق

انبلط:اولاقفبونجيـتخاباوزعمثهولتقفهوذخافءاملاىلعاًدصرهلاوعضوفمهنمببصيف

هتذجتةوقوعدنئلو.اعيرُمهّندجتلهومتفصونئلو.اعينمهّنُدجتهومتبلطنئل:تلاقف،كاخا

مكنميذُتبرلمتلعفكاراامهللاو:تلاقف،هلبكهذهو،انلتقوانذخادقل:اولاقف.اعيرس

. تايبالاتلاقمث.ةشوتحادقبضوهشرتفادق

ءادرلانودرامحلانمعسوابوثبابلجلا:(F14:ا)برعلاناسليفءاج(٣

روهليقو.ةآرملاهسبلتةقحلملانودعساوبوثوهليقو.اهردصواهسأرةآرملاهبيطَعُت

روسنلانا«ةيهالىهور)هلوقىنعمو.(تيبلا)هيثرتبلكلايذورمعتخابونجتلاق.ةفحلملا

ةآرملاهبيطغتامابابلجلاليقو.ىراذعلايشمهيلايشمتيفاتيمهنوكلةقرفتالوهنمةنمآ

تاصقرملايفديعسنباهاورتيبلااذهو.(ءا)رامجلاوهليقوةفحلملاكقوفنمبايثلا

(Fا:ص)تابرطملاو

يركسعلاو.قباسلاتيبلاىلعتيبلااذهلاثالاةرهمجيفوبدالاةنازخيفمّدقدق(٣



"بيتلااهئاطغىلإتّثحتسأامومدقتطخامورعلثِماْوَرنَلَف

كوه2رسنعهه

اهاخاىفرتبونجًاضيأتلاقو

"الاؤّسلااوُّدرنيجىنيظفاقةبقعيأورنمتلأس

"الاحلاهيلععايبلانعًافلتهلجتأاولاق

"الانمةنياكرتتلالاقلايجأرميالهنأ

قتاعلا:ينيعلالاق.ءارذعلاقتاعلا:ةيوحنلادصاقملاويناغالايفو.ءانسحلابعكلا:يوري

.ركبلاءارذعلاو.جوزىلاتبتملواهيباتيبيفترّدُقفتكردااملوايراوجلانمةباشلا

بيطلاحفننموهوحافياحفنيو.عضخاذانعذانمةنعذملاو

ةياورو.(٢٩٢)يرتحبلاةسامحيفو(راه:٢)لاثمالاةرهمجيفالاتيبلااذهوريمل(1

لبالاخانمناطملاو.تقاتشاياتحتسا.بلااغاطواىلا...مّدقتشمام:يرتحبلا

.. ةئيسملاةفانلايهوباتعمجبينلاو.هايملالوح

رداقلادبعلاق.ةرمعلكانهبسنتيهو.نييلذهلارعشيفتيورةديصقلاهذهو(٣

فطعيخاو.«نع»ينعمبءابلا«ورمعبثلاسD(اهلوق:(٢٥٢:-)بدالاةنازخيفيدادغبلا

عمجدهشكبحاصعمجبجضب،ويممريمضىلافاضيوهوبلاسلوعفمهيعو.نايب

زواجاذاةاعاطقعطقواعاظفإرمالاعظفالاقي.ُهُتّدشوهحبقيفاذهينعظفأو.دهاش

يبانباىورو.ينبحمساف.ةيحض:(FAr:7)ةياوغلادصاقملايفينيعلاىورو.حبُقلايفّدحلا

ينعزفأف:(هص)روثنملاوموظنملاباتكيفروفيطرهاط

ءاحلاوةانقلابهلهللاحاتالوهجمحيتأ:(٢٥٤:»بدالاةنازخبحاصلاق(٣

لعافبئانعابسلازعاو.اهنملاحامئاثو.ورمعل«ةل»يفءاملاو.رّدقوىضقىنعمبةلمهملا

ـلاقو.هلتقفهيلعًابكاريايركلالاقلاحاو.قلقملاءوسيهوةارملانموهوحيتأ

.حالسلارفا:ينيعلاىوردقو.هسرفنتميفلاحا:اهنمو.بثويالاحا:(T٨٤:٦)ينيعلا

:يرتحبلاةسامحيفيوُرو.الاجاهيلعحالسلارغا:(؟ه:r)بادآلارهزيفيرصحلاىورو

تصيف.الاجاهيلععابسلاُدشا

ناعبسياليجنمنارغيا(لاق)يلتيجارفهلحيتأ:(FA:٣)ينيعلاىور(

يبانباىوروفيفختلابليجاولاقامبروةزمهلاوميجلاحتفبلاتيجلاو.عباسلارمنلاو،لتيجنم

وب



زيمـــــــــــــــــيب

•A-4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَي

-

س...ا-

"الاضُعارنآكنماهباذإكلاهتوأؤرمتايتمسقأف

الاثف:ىنيعلاىورو.الانوةشيكرمعلالانف:(٢٩٤ص)هتسامحيفيرتحبلاو(٥ص)رهاط

ةنازخلايفيدادغبلالاق.هيلعلوقتكلذكوبرضلاباوَلَعاذاموقلاهيلعلاثلاقي(لاق).ةثلثملاب

ىلعةملكلاهذهتفعتو.لبجعمجلّجأىلافاضمرقاقثملّجآارمت:(٢٥٤:هل

مامحو.توملانوللاو:هصنامةنازخآيفءاجمث.(قبسامعجار)خالنيجارف:لاقفيناعلا

نمطقستيبلااذهو.الابقمثالاناموالايف:ورمعوبالاقيركسلالاقو.رّدقملاتوملانونملا

. - ) اقيحصتحرشلااذهيفلعلوةنازخلايفءاجاذكانلق).ينيعلاةياور

ريمضو.باطخلاىلاةبيغلانمتافتلااذه«حلاتمسقاف»اهلوق:ةنازخلايفلاق)(

يفو(ه)روثنملاوموظنملايفو(1ه:٣)بادآلارهزيفءاجدقو.نيرمتلل«كاهبن»يفىنثملا

يا«الاضعءاد»اهلوقينيعلالاق.الاضعءاد:يرصحلاوينيعلاىورو.مسقأف:اضيااهريغ

فيفختو(اذك)نيعلاحتفبوهوءابطالاايعاديدشيالاضعرماولاضعءادلاقياديدش

بابيفبونجلاديعسنباهاور«حلاراهنلاتنكف»اهلوقومياتلاتيبلاعمتيبلااذهو.داضلا

بثكةّدعيف«تزواجتقرخو»اهلوقوهوعبارلاتيبلاعماضياتركذو.(Fا:ص)برطملا

ةنازخو(47:ص)يركسعلانيتعانصلاباتكو(6:٢٥)قيشرلانبالةدمعلاباتكاهنم

يفتايبالاهذهباودهشتساف:(٤ا8:ا)يشيرشلاتاماقمحرشو.(٤٥٧)يومحلابدالا

.مجتلانوراهنبىلعاميهستهامسيذلا)ّناليق.(٣:٢٥)ةدمشلايفلاق.ميلستلاباب

ةلباقملاهبشيامهنمعاوناوهوعماطملاءامسفعكولانبااماو.حيشوتلاهيمسيةماّدُقو

يثيرشلالاقو.(تايآلا)بلكلايذورعتخابونجلوقوحنيتاحلاهراتخايذلاوهو

يهتنينالبقهيفاوقىلاعمتسملاقبسينامهسلارعشلاةقص:(418:1)تاماقملاحرشيف

كلذيفليقامنسحاو.ةممسينالبقرخآلاجرختسالوالارطشلاعمسولىتحهيواراهيلا

ىلارظناف:يتاحلالاق.(تايبالا)اهاخايفرتباكلايذورمعتخا(اذك)بدنجلوق

اهفصوو«انيفاًديفم»هلوقىلارظناو،اهافواامهتاميسقتىلاواهافصااممالكلااذهةجابيد

يفيومحلالاقو.بيرقلاديعبلاعنتمملاعيطملادمجتليللايفرمقلابوراهنلايفسمشلابهايا

رخآلاىلعيماهسدحالدييذلاوهومهسألابوثلانمذوخأممهستلاعون.(٤٥٧)هتنازخ

نمنيفلؤملانمو.هلبقيذلانوللاةرواجملهبصوصخمنولهيليناىضتقيهنولنوكلاهلبقيذلا

ةراتمهتلاوةيفاقلاريغىلعلديالحيشرتلاّنإاهنيبقرفلاوادحاوائيشحيشرتلاومهستلالعج

ىلعلدياممالكلانممّدقتيناهفيرعتوزجملانودامىلعلديةراتوتيبلازجتىلعلدي

هفيلأتورعشلايناعمبقّدحلانافبلكلايذورعتخاتايلكظفللابةراتوىنعملابةراترخأتيام

«الاضعءادكنماهّبناذا»هملقنوكينايضتقي«كاهتناولورغايمسقاف»اهلوقىنعمنوملعي

بسانامواًالوتقىفاوااوضفنإ«الاضعءاد»ناكملاقولهنال.يفاوقلانموريغنود

.هلءاوداللاضُعلاءادلاوهنميقوتلاوهتبلاغمنكمماهنملكذاغلبالاضعلاءادلاناككلذ

اموبأ
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ا)11مصمع:ع.م.ربص.سم.همةيهم

الامواسوفاتفمادسفمكاـمسليرعثيلاهبننذا

r) 1 سمهصصاامك.عم-يرس،مك.مهممهنوكه-ج

الاصنيجاشهداشئاطالوةديدعرريغاهبنذإ

صمرس

٢(الاتنرقلاىلااذإاراوضههئادعألًاسورفارازه

كلذكو«حلااهّبناذا»هّدمباهلوقوهفةيظفلةلالديناثلاىلعلدياماماو.ىنعملابفرعياماذه

تنكو((.هوأتيناىضتقي((ةسمشهبراهنلاتناكف»هّدعباهلوقو.«حلاتزواجتقرخو»اهلوق

يف(47ص)نيتعانصلاباتكيفتايبالاهذهركذدقفيركسعلااماو.«الالحلايفليللااجد

اقباطمورخآبةلوااهباشتممالكلالعجيناينبنيو:لاقرعشلافيلأتومالكلاةعنصةفرعمباب

ةنورقماهتخاعمةعوضومنمةملكلانوكتو،راوطارقانثالوهفارطافلاخُتالوهزجاعلهيداه

هنعىنغتسيوشحكلذنيبامنوكيالومالكلابويعرثكانمظافلالارفانتّناف.اهفقلت

ورعتخالوقراوطالارفانتملاريغءازجالامئالملامالكلانمكلذلاثمو.هنودمالكلاةتيو

(تايبالا)باكلايذ

:صقرملايفديعسنباىورو.الامواليخواسوفناًديفم:(٢٩٤)يرابلاىور(ا

اًديفم:(TAT)ةيوحنلادصاقملايفينيعلاو(4yه)ةنازخلايفيومحلاىورو.اًديفُماًديبُم

ىوأمةسيرعلاوسيرعلا:يرهوجلالاق«ةسيرعثيل»اهلوق:تيبلاحرشيفينيبلالاق.انيقب

دهاشلاوءيشلاظفاحلاتيقملالاقيو.هتوقلجرلكيطعييذلاك،اردتقمياانيقمو.دسالا

ىلاعجريلاملاوتيقملاىلاعجرتسوفنلاف.بترمرشنوثنل«الامواسوفن»اهلوقو.هل

درواذك.ةدئافلاذخآوةدئافلايطعُمهانعمديفملا:يدادغبللبدالاةنازخيفلاقو.ديفملا

ىلعةملكلاهذهتفحصتولاملاوسوفنلاكلهيا:يركسلالاق.ءافلابتينملاو،نيينعملاب

(قباسلاينيعلامالكانهركذ)..لاقوفاقلاباهاورفينيعلا

نيحءاشئاطرشعرالو:يوريوهوقباسلاتيبلاىلعتيبلااذهيرتحبلامّدقدق(٣

شئاطلاو.ناجريفياةديدغرريغ:(Twه:٣)ينيعلالاق.تايالاةيقبوريملو.الاص

لمحاذاهيلعلاصنملاصو.ءاهلارسكولادلاحتفبًاشهدو.ةّقحلاوهوشيطلانم

(5ص)روشملاوموظنملايفو.ةحيحصلاةياورلايههذهنانظنو.ةكلهاياةلاغ(٣

ورملتيبلااذهو.نيتيبلايفهسفنظفللابةيفاقلانوكتف.داصلابالاص:(٣٥٢:»بدالاةنازخو

ريثكلاسورقلاو.ديدشلامخضلادسالاريزولا:ةنازخلابحاصلاق.نيباتكلانيذاهريغيف

اذهو.ركلابنزقلاو.ةوقبذخالاوبذجلاوهورمقلانمروصملاو.ديصللسارتفالا

ةينيعلاةياورنمطقاستيبلا

ملوبأ



"الامآاتيباتكيضرألانمين:أيبياليفرصتعمامه

11تبسمج/سهم/تسامس1كيوسهم.م2

"الاقوالطبمهفوخالاقوهمؤيهلمحمويامه

11صس.مسهسهيهكم-حبصاسامه7لصمميكو

"الاتأاثرودقناةباةراغيفهانلتقاولاقو
. .

سممهمهرس

"الاجرمتنُكَواَذَفَناكْدَقَفنونملابرلبقنذإاليف

"الاقياوناككلمهنابءاقللادنعمهفتملعدقو
٦)ه1س-بصو1صانموه"2ةممهكووكم-

"الاجنأوهلءاسنلااولخيفهباومسحيملمهنأك

ىنيعلاىورو.الامآاًديدشًانكررهدلانم:(٩٥:-)بادآلارهزيفيرصحلاىور(ا.

. يفو: رهاطيبانباةياورو،الامآاًديدشاناكرهدلانم:فيحصتهتياور

الازاابيلصانيبناكرنونملابيريفرصتبامه

هريغىورو.تباثتباث:يركسلالاق.رهدلاثداوحنوشلابير:ةنازخلايفلاق

(C اًديدش((ةلدب

.الاقو:رهاطيبانباهاوردقو.طقفةنازخلايفوروثنملاوموظنملايفيوُرتيبلااذه(٣

لافو،رّدُقويضُقّمخو.نيرمتلاينعي«امم»:يركسلالاقةنازخلايفءاجو.فيحصتوهو

فرصلانمهعنماذلوةليبقمفو.يأرلافيعضياليقويأرلالئافلجر.أطخايإءافلاب

(ثينأتلاوةيملعلا)

:FA3)"ىنيعلاىور(٣ r):ةنازخلابحاصلاق.اثرونأةيآب:ىورو.(ةينثتلاب)الاقو:

تيبلااذهرهاطيبانباىوردقو.ماهسلالابيلاو.ةمالعلاةيآلاو.مهبأزع:يركسلالاق

: هتياورو:ةديصقل)علطمدعب

الابنلاانثرودقامةيابةراغيفهانكرتاولاقو

ناكدق:روثنملاوموظنملاباتكيفوبدالاةـئازخيفىوردقو.درفلاوهذقلا(

اهمضوميجلانوكسبلجرولجرلاقيلجرلاوهلجرلا:يركسلالاق.الجر

مئانغلالافنألاولافنالا:(٢٥٤:)ةنازخلايفو(١٩:144)برعلاناسليفلاق(ه

ىورو.الافث:(٩٦:r)يرصحلابادآلارهزيفيوردقو.ةمينغلاييونيتقفبلبقنعمج

فيحصتامهالكو.الاعن:دصاقملايفينيعلا

ىورو.(مهءاسن:باوصلاو).الاجحلاوهلمهؤاسناولايف:يناثلارطشلاينيعلاىرور(٦

«حلاهباوسحيملمغاك»اهلوق:هحرشيفةنازخلابحاصلاق.الاجحلاومهءاسناولخيف:يرصحلا

هتامجياهُتيّلخأنماولخيو.هبترعشوهُتملعيا«بعت»بابنمربخلابُتسسَحنم

روثسلاوةرسألاوبايثلابنيزيثيبيوةّلجتعمجلاجحلاو.ًايلاخ

يب



ديج

ام

A٢مس.هينجبونج–ةيلهاجلارعاوشةَي3-

-.سe-سودعيس.س.س.ـهاو?*سهمرح

"الاعهيلعاونوكيفهبنينسلالوحتياولزنيملو
.- .- ممماهممسو.هعمسصهةيك

"الامشتّبهوقفأريغأاذإنوليزملاوفيضلاملعذق
ور1همممه.و

٢) 1 ـب e هو.هممكبهيكس2مم.-ةسم

الالابرنزملاراعرأملوتاعضرملاهدالوأنعتلخو
..

ددسوصممه،م.س.هكسمل.مو.م.مرسس."ماع

؟)الةلآنوكتكانهكناو(نييلحمثيغوعيزكناب
.-

طخلقلاوهولختعمجلوخملا:ةنازخلايفلاقو.ينيعلاةياورنمتيبلااذهطقسدق(ا

روذشدهاوشحرشيفوبدالاةنازخيفوينيعلادصاقملايفتيبلااذهحرشءاج(٣

ليلقلمراماعو.مُدازدفتاذا«موقلالمزآ))نمنولمرملا:اولاق(٦٤ص)يويفللبهذلا

:يركسلاةلدبىورو.ةلمرااهلجوزاليتلاةأرمللولمراهلةًارعااليذلالجرلللاقيو.رطملا

دحاوقفألاوقفالاف«قفاريغ"اهلوقو.ةيطعلايهوادجلانوبلاطلامهلاقونودنجملاو

.حايرلافالتخاوراطمالاةرثكءاتشلايفنوكيامناقفألاراربغاو.يحاونلايهوقافآلا

ريمضلعافلاو.تجاهايبهواوبهتبهوبدجلانمنوكيقفالاراربغا:ةفينحوبالاقو

خيررسكيوحتفلابلامشلاو،«قفاريفااذا»اهلوقنماهمهفلركذاهليجيملناوحيرلا

قازرالاهيفلقتتقونالركذلابتقولااذهتصخاقاو.لاحوهوبطُقلاةيحاننمةبع

كّرذتالةياغهيفدوجلاففيضلاهيفلقثيولبسلاعطقتو

ملزاوغإلانماهدالواتلخامنا(لاقو).ةفينحوباهدازتيبلااذه:ةنازخلايفلاق(٣

.تلخت:روذشلادهاوشحرشيفىورو.لذبلارسكلابلاليبلا.باحسلانزملاو.اتوقندجي

ينزمبنيعرتمل:رهاطيبانباىورو

لمعتامهاتلكو،رعشلاةرورضل«نآ»فيفختىلعنوفوخلاهبدهشتسادقتيبلااذه(

.ىرتاكةلمجيةيناثلا«نآ»نعربخاو.ربخعيبرواهمسافاكلانوكتفدرفملابىلوالانعربخاف

. )٩٦ : r( بادآلارهزيفيرصحلاهاور

الامش)تنكوكيفتنينملثيغملاعيبرلاتنككناب

يهورودلاو،ةيقرشلايهوابصلاةينامثاهنكامارابتعابحايرلاءامساو:(٦٤)يويفلالاق

ىمستواهلباقتيتلايهةيلامشلاو.ةيلبقلاوةيناميلاىمستوةيلبُقلايوبونجلاو.ةيبرغلا

ةعبرابكاوتلاوةعبرالوصالافاعّداجىرجتنعتبكتاهنوكةيرحبلاو،ةيرصملا

:(٢٥٥:نمبدألاةنازخيفءاج.كانهامدقو:(ه:ص)روفيطرهاطيبانباىورو

هعضومريغيفسانلاهعضيامبابيفةبيتقنبالاق.نامزلاعيبرانهعيرلا«خاغيركناب»اهلوق

ءاتشلاعبتييذلالصفلاهناىلاسانلابهذي«عيبرلا»كلذنمو:بتاكلابداهباتكلواوهو

عيبرلالعجينممهفكلذيففلتختبرعلاو.هريغعيبرلانوفرعيالورونلاودرولاهيفيتأيو



A tهيجيجبرعلارعاوشيفارمَيهـ.

-.مي.م.-

.س-.- ا)1.هبصنمنميلام.م.ووهك".هيدسمهم..هحص

الالكلآىكشتيفرحءانجوبهلوـهجتتزواجتقرخو

"الالههيفليللااجألتنُكَوةسمشهبرهتلأتنكف
-.محاممسم1ص.يمممو،صبه2ت،كهممو.م.ع

"الابقاولبقتسيملواولوفاهناسرفكلتمسلايخو
ةب)حا،--.ع-،ممم/كجسمم-هللامسارمممكمكايبيلعمرصم

"الاجتايانمءاقللاةادغتحتيكوتخيآايو

وهوءاتشلادعبفيصلالصفمثهّدعبءاتشلالصفوفيرخلاوهوراوثلاهيفكردتيذلالصفلا

برعلانمو،فيصلاةماعلاةوعدتيذلاوهوهدعبظيقلالصفمتعيبرلاةماعلاةوعدتيذلاتقولا

نايلعنباوعمجتمالكويناثلاعيبرلارونلاوةأمكلاهيفيتأتوءاتشلاولتييذلالصفلايمسينم

نيمدقتملابهذموهعيبرلايفةّماعلابهذم:ديسلانباةحراشلاق.(ها)عيبرلاوهفيرخلا

اولعجمهنافبرعلااماو.هبابشونامزلالّوالمحلاسأربسمشلالولحنولعجياوناكمهنال

يسماشلالولحاماوعيبرلاومسوةعبرالاةنسلالوصفلؤانازيملاسأربسمشلالولح

اماو.دحاوعيرمهبهذمىلعةنسلايفنوكيفًايناثاهيرهلعجينممهنمناكفلمكحلاسأرب

«غيركثيغ»اهلوقو.رخآلاعيدولوالاعيبرلنانثاامهنامهنيبفالخالفروهشلانمناعيبرلا

.اهمضوملاحتفببيصخلاوهوعبرملابهفصولاذههبدارملاوءامسلاءامبتبيألكلاورطملاثيغلا

.عرفأكًالكآةسعارمءارلاةثلثميداولاعركسوماقلايفو.ةيصختياةعيركضرالاقي

ثايقياهموقلاقنالفلاقي.ثايغلاهانعم:ىنيعلالاقو.رخألاوهيرونيدلالاقلاثلاو

- أجلملالمتشملا:ليلخلالاقو.مهرمابموقيمهل

:(4ا/:ا)ةيريرحلاتاماقملاحرشيفيشيرشلاىورو.ةلوهجم:رهاطيلانباىور(ا

دصاقملايفينيعلاو(٢هه:نالةنازخلايفيدادغبلارداقلادبعلاق.الالكلاىكشتتالءانجوب

اهيفقرختةعساولاةالفلاقزقملاو.قزخًابُرياءاحلاحتفب«قزخو»اهلوق:(TAT:٣)ةيوحنلا

ةميظعلاءانجولالاقيوةديدشلاةقانلاءانجولاو.كلسياليذلاةلوهجمو.قوزخاهعمجحايرلا

.ءانجولاةفصفرحلاولابجلافرحبتهبشةبلصلاةرباضلاةقانلايهفزخلاو.نيتنجولا

ءايعالاــلالكلاو.نيئاتلاىدحاتفذفىكشتتهلصأعراضمىكشتو

ةديصقلاهذهنمعبارلاتيبلاحرشيفليقامعجار(٣

هلامسلاقي:(ه:ص)روشنملاوموظنملايفهدحوروفيطرهاطيبانباتيبلااذهىور(٣

ةحاسيفهولباقينااوربجيمليا«الابقاولقتسيمل»اهلوقو.دعبنعةنابتسااذانالف

برحلا

«تاحبايحو»اهلوقو:ةنازخلابحاصلاق،ءاقللاةادغتحبصريجو:ينيعلاهاور(ه

ايحو:ًاضيايوُرو.لاتقلاموياينملامهتيطعاةليقبرونيبعاللةعابُماهتلعجةليبقبُريأ

ب



A o ِةَي. هينجبونج–ةيلهاجلارعاوش

ا).1.س"بم..س.س.م.س.س؟رسمتيهحص:يسيبهحم.--

"الامجلأهيلعتددش.جيوتددسرغتوفسدروبرحو

0.ع.م..ع.ع.ع.م.ع.م 1ارصع:م8.اكممهم.ك..سم--.رسام

"الاكولافاخيتيرقيفيضوتيمحءاليخوتيوحيلامو
-.س:س...مومسكمع.مه-نيبهممعدب

"الاجواولابكنومهتفرأنكتملنإورليبقنمكو

ارمعبيترتًاضيأتلاقو

. - . "اهيياوبطبهيملوامهفزفيملةعفابثبلامورمتتيلاي

6ح.......مك...يك..منممهم

لجاععمجمضفحتفبلجتعمجرسكلابلاجملاو.توملايوةينمعمجاينملاو.تفايحوتحبلا

:رهاطيلانباهاوردقو.(لاجر))ىلع«لجر)عمجياك

.

.سرسمت--

الابمتايانمتحبصًايحوتحنمايكوتحبآايح

تايهيدبلالهادهشتساهبوطيمستلابفرعيعيدبلانمعونوهقباسلاتيبلاعمتيبلااذه(ا

دحاويورىلعاهنمةثالثماسقاةعبراىلاتيبلاهبمسقيعيدبلانمعونطيمستلاو.طسملايف

الاتاياورلانمةياوريفيلاتلاتيبلاعمتيبلااذهدجنملو.عبارلامسقلايفةيفاقلاةاعارمعم

(ااهص)ةرشعةيداحلاةماقملاحرشيفيساسيديسنرفالاةمالعلليريرحلاتاماقمحرشيف

ًابزوهتعياعمتضخبرحبُرلوقت.يبدبفلاحرشوايركفلاحرشنعهذخا

واودعلانممخضيوقلجرجلعلاوهترساعلعبرو.هتعنموهتددسةفاخمناكمياينث
محصجالعلجالعيوقلانيمسلاشحولارامحهلصارافكلانم

.ناجلاوءطبلاوفعضلالاكولالاكولافاخي.ناسرفلاليخلاو.تبستكاياتيوح(٣

فعضلانمهسفنيفُدهميامليفوخيففيضلااذهنايا

عمجلاجولاو.ةليبقعمجانهليبقلا:ةنازخلايفلاق.ليبقناكو:رهاطيبانباىور(م

مدصقتملناويا«مهذرآنكتملناو»اهلوقو.(هاوفوخلاوهولجولانمفئاخلاوهولجو

رشوةراغب

اهاخأناهانمتتامويخاةافودعبنآلاعفنياللطابينقةناريغايتقىتقايفالوقت(ل

يفانبااهاورونييلذهلاراعشاةلمجيفتدروتايبالاهذهو.ايحيقبنوكيفمفيفازغنكيمل

(11)يناعملاةعومجميفاهنمناتيبيورو.(Tr:ص)روشملاوموظنملاباتكيفرهاط

يهوبأ



.مل

Aهيجيجبرعلارعاوشيفارمييييهس٦.

)ص-شعهم1سورمم-عم-سهمهوهجسهو...و.كم

"اهيلاصدتريوخويناامةراباننيبمهفوليذهتبش

- - - .-.-.ممه
هنمرسوه.عا--.ا--.ميرم ، -

"اهيعارنيثأبرقتلابصتخياهرزاجثرقلابىلطضيةليل

-.--دب --

"ايميلقايرتالوحابصلاىتحةدحاوريغاهيف
. و"ميمم9

يفبلكلاجيال
4)املكحاكاماهلاجممهههبسك--س2آعلك:سممامك

:س

بونجليورو

..نيثقلاليدنملاوهوشوشملابنيديلاخنمثلاو:لاق(38:مبناسللايفهاور

:ورعتخاتلاقاهحسمشمهنذأشمو.مسّدلاعلقيل

سم2..

. - كمعمنموو.1واتكوامكهبمم

رغصملاماعلاناذآاوشقمكيخأباوؤاثتملمتنآناق

هيييييييييييييَيهس

وهو«خوني»لصإلايفو.ادجونكيخوُيو.رانل)عضومةرالا.اهنيب:ىوريو(لا

اهدقومدوعيالودمختالفبرحلارانلئابقلانيباودقوألوقت.مرضملايلاصلاوفيحصت

(٩٦ةحفصلا)ةيصاعةنباةديصقيفاذهلثمائيبعجار.املاس

.دربلاةديدشةليلفصي.فيحصتلعلو.ىرقنلابصتخي:يناعملاةعومجميفىور(٢

دوعي«اهيعار»نمريمضلاو.اهئاعماثارقبقونلارزاجفدتسيسراقاهُدربةليل.برلوقي

ناءارقفلاجاتحياهدربةّدشلةليللاهذهّناديري.اهتإلابيفعقونمانهةليللاياربداراةليل

اهرشنممهوقيلةورثلاباحصاىلااهئالبنماوئجتلي

ْنكتسنوةدحاوةحنالاحبنتملاهسفنابالكلانالوقي.دربلاةّدشةفصنماذهو(٣

اهراعجايفيافالا

دسلوقت.ءارقفعمجيهورهشاةرشعاهلمحلىضميتلاقونلاراشعلاو،عوجلاةبغسملا(د

ءارقفلاتناتمعطامهلامبنولخبيريغلاناىتحبذبحلاّدتشاوةلاحلاهذهيفنامزلاناكاذا

ةفايضللاوتأيلكروزجيكايحتربخاو



AV ِةَييب. هيجيورعمأ–ةيلهاجلارعاوش

برعلارعاوشيفارمنمدروام

(٦٠٨)ماعىنببورحيفو(م٦٠٢)ديدكموييف

(م٩١٢)يناثلابالكلامويو

Oرساللأ

نادلبلامجعمو="14–٣:٢٠٩يناغالاتاياورو=ا٢٦-ا٢٠:ا-يناغالاباتكعجار)

=٣:٧٩وبردبعنبالديرفلادقعلاو=٧٢٧يركبللمجعتسااممجعمو="44:-يومحلاتوقايل

Essai=ا٨٠:صءاسنخلاناويدحرشوا٠٠:اظحاجللنييبتلاونايبلاباتكو sur l'Histoire des

Arabes avant l'Islamisme, par C. de Perceval II, 540.) .

-س.م.ممو..نم

ناثرحنبرماعنبمّدكمتنب(ةزعمأ14:١٣١يناغالايفو)ورعمايه

رضُمناسرفدحأاهوخاناكمّدكمنبةعيبرتخأيهوةنانكنبكلاميأنم
. . م./مس.

–٢:٢٠٩يناغالاتاياوريفاهعجار)هتعاجنىلعينثأةريثكرابخاهلنيدودعملا
ميهرسومت....منم..-.2

ةشيبلاناكلذو،ةنانكىلعميلسلابرعلامايانموهوديدكلامويلاق.(٢٢٠

كلامنبسارفينبنماننظديدكلابيقلفايزاغجرخبيبحنب(ةشيبوةشبت:ىورو)

ةكمنيبةكمنماليمنيعبراونينثاىلعزجحلاعضومديدحتكلاو.ةنانكنبا
.م3-6-8.مت...هنمامام..

يفمالغينئمويوهومدكمنبةعيبرمهنمليلقرفنالانعظلاعمنكيملو.ةنيدملاو

ةباصاوهلتقفمهدحاىلعفطعفمهنمًابرقهيلعلمخلملُسينبلدرطتساف.بابشلاةعيم

اعجاركوةباصعهمأهيلعتّدشف.يدتسينغظلاةعيبرقحلةنعطببيبحنبةشين
سمساه . . ar . مث .. .

ىلانوجتىحلانمتويبلاىلداىلانهباكرنيهتناىتحنعظلانودفقووموقلاىلع



دب

AA-4ةّجغبرعلارعاوشيفارمةَي–

هبترم
tملا-1..و.نم..مم

فقاووهوهحمرىلعدمتعافنحتأىتحفزيةعيبرمدناككلذءانثايفو.نهنمأم
مهسمتمم2.م-ه.-..هم-

لاقكارحهبسيلواراملف،هتبيهلهيلعنومدقيالموقلابتامناىلاهسرفنمىلع

هسرفيريناهعمناكةعازخنمالجرمافتامدقالاهنظااموقثلالئالهنا:ةشيبن

لاق.نفظلامهتافدقوهنعاوفرصنافانيماهنعةعيبرلامرتلازوتصمقتاهامرف
و..-يب..)..ع-.هم-...

.هوخاذئمويلتقو.هريغناعظألاىمحاتيمالواليتقملعنالو:ءالعلانبورمعوبا

.هاوسدحأربقىلعرقنيملوةعيبرربقىلعرزجلانورقيةيلهاجلايفاوناكو.ةبيرقلاوبا

ءارعشلانمريثكةعيبرىفرو.حيسملا٢60ةنسوحنديدكلامويةعقوتناكو

حرشعجار)ءاسنخميوُردقرعشلااذهوهيثرتهتخاورمعماتلاقفهكذيفاوبنطأو

(١٨٠ةحنصلااهناويد

ا)هبادحاممص٥م9.امهممعمكوماصهوو.كامامهمتويبمم

يفارالواهنيبزاَعالَفالُجقارهمعمدلااهنميكنيعلابام
r).م،صوشمكهو..هللامكم.ص5رسكصه(ص.سهك---.ع

يفابةرحانزخقراثأَدْعَبىنترَوآَوىَدؤأكلاهىلعىبأ
٢):امعاحهدبمممهكك*ك.مم./هسعهمهو-ايعس.1

يفافشإويردجواملاسيخاقنانزحيذدجواتيمعجرناكول

ءاملااهنم:ءاسنخلاناويديفىوريو.ةقاراوعمدلاقارهألاقيقارملاكقارهملا(1

اليا«اهنمةبزاعال»اهلوقو.ًات:يناغالايفو.هبصياءاملالّبكردصمالجسو.ًاقارم

:مهلوقنمةزمملابءىنارفتخميتارلاو.بافاذاءيشلابزعلاقي.اهنيعانعّفكيءيش

كعومدلاملوقتفاهسفنبطاخت.يفارالوالالبزاعالو:يناغالاةياورو.عطقنااذإعفدلاًاقر

اهتاضيفُّدريءىشالةّبصنميرجت

ىلعيكبت:(18ا)ءاسنخلاحرشيفيورو.هتفرخوهتعولنزحلازحو.كلمىدوا(٢

ناويديفو.يندروا:يناغالايفو.ىنثرواهللاويلجرىلعيكبا:كلانهيورو.ىلوكلاه

رهاطيبانبالروثنملاوموظنملاباتكيفو.ينابهّدعبانزح:يناغالايفو.قّزفتلادعب:ءاسنخلا

يتابهنزحاّنح:(اا:ص)

يدجوطرفلُتنكيناورغالروبقلانمىتؤملاديعتنانيزحةمولتردقوللوقت(٣

:ءاسنخلاناويديفهاور.ةايحلاديقىلاملاسيناثوجراهيلع

يفافشلاوينزحاملاسيخاىقبأهمحريذدجواميقسيفشيناكو

يقافشاويدجوملاسيلميدا:يناثلارطشلايناغالايفىورو

وبأ



٨٩-هنعمصاعتنبةطير–ةيلهاجلارعاوشة3-

:"ربو.هس:ردم رسو0.1سك2،تامووهللمضتمم43سامهم

"قاوهليلامنمرمثاامومهأكلهألاناكلىَدُهناكوأ

r)مام1سس.هلل:•آو(بهاهم.س.مس5و3.م:كأ

؟)..همممسمأو.ةام.مم1مهوبمما.مده".جمهمهم

يقالهلثمىحلكيذلايقاللجرنمهللاكنادعيالفبهذأف
ص-يفدعيو.--2.مع

ةل)ماصمماكمصصاهمماسسنبكامديامكم.مما

يقاسىلعيراسلاعمتيرساموةقوطمتحتامكيكبافوسف
- ومسمهمت-وي - e . مهنمرسكيم2موهمام-وتمصوغيم

يفامهركذنماهلفجيناامةعجتنيعهتاركذلىكت

=٢٤٧وأ٣:٢٤٦ىهيشباللفرظتنُملافطقتسُمو=1:صيزيربتلةسامحلاحرشعجار)

Essai sur l'Hist."des Arabes avant l'Islamisme, C. de = Y و٣:٧٢ديرفلادقعلاو

Perceval, II, 537.)

نبرماعينبنمتناكاهنااهتايبانمذخؤيو.ةمجرتىلعهذهةطيرلفقنمل

هتدشنأاهنأىلعكلذنمانللدتساف،اهموقهبينرترعشلااذهتلاقفنزاوهنبةعصغص

لعلو.اهموقنمناسرفضعبلتُقاهبورماعينبىلعةرئادلااهبتناكبورحضعبيف

ةيدفلاهنودتلبُقوللوقت.ىقونملعافلامساقاو.ةعمجوهدافتسالاملارف(ا

قارواويلامنم...ناكول:ءاسنخلاحرشيفىورو.لاملاولهالانميلامزعابةثيدفل

ةذوغالوبيبطبليهتابرضنمهذقنيالفةنعارصفتوملاماهيهتدصقنملوقت(٣

يوُرو.ّرشلانمماصتعالااهبدارُيقثُملابقّلعتفبَتكُتًةذومنلايهوةيقنلاعناصيارلاويقار

هنغيملهلريصيْنَم:يناغالايفو.يفشيملامبهبيصُتنم:ءاسنخلاتاياورةلمجيف

بيصياكتوملاةباصاولورهدلاىدمىلعرقابهركذناديرت.كلهاهللاهّدعبا(م

هّدعبتيبلك:كانهىورو.ةديصقلارخآتيبلااذهءاسنخلاناويديفيورو.سانلاةيقب

.-6 - يقال

.ةيحتيقباملاطكيكبأسديرت.ليللاىشمىرألاو.اهليدهاهحاونو.ةمامحلاةقّوطملا(

يتاسىلع:يناغألايفو.يقاسلاىلع...كتيكبأل:ءاسنخلايفىورو

يناملاو،ةدئاز«كفيناام»اهلوقيفنإو.ةنزخملاةميقلانيملاو.ركذلاكةركاذلا(ه

كيلعيكبأ:ىورو.ةعجتىربعهتركذيبأ:لوألارطشلايناغالايفىورو.نيعلافرط

هتقرفليكبت:اضياىوريو.ةعجتىلكثلكب

وم



يمدب

4ةجيبرعلارعاوشيفارمة33–٩•

يفبورحلاهذهءادتباناكو.طجاوشمويواةاتتمويوامقرلاموييفثدحكلذ

ينبىلعبراجتوسبعونافطغونباهبرصتناجت"٦٠٨وحنعباسلانرقلالئاوا

:تاعقولاهذهنمةعقودعباهتايباتدشناةطيرنوكتنادعيالو.ةعصعصنبرماع

"رياوحلاتاكابلانانزرىلعيتريشعراديينتكبأفتفقو .م..-م-ب-

r)ومس15وهكومهسمكهنمرسممهمس/كتوم2و.ووصماهمج

رداصملاانهدروايعاتوملانمهموحدارودنجملايفويلكاؤدغ

٢)رامكوامك"مماصاصنمام.كمم.س٥ماهمصورصم

رجاشتمانيلآوايانملارادياوظفاحويخيرحنعاوماحسراوف

ي)و-همرو}ممماممهكك2مرص،هبووه-1اكيمهمككمعم

رياعءزرلالمحتنكلوتدهلانزرلثماهلانىولسناولو

مصاعتنبةطيزلبيثاهرعشضعبنا(٧٥ةحنملا)بونجةمجرتيفءاجدقو

(٩٦:ص)نماثلابابلالوايفاهركذدراولاةيصاعتنبةطيريههذهةطيرلعلو

هييييييييييييه-

.ةرساحعمجرماوحلاو.ةبيصملاءزألاو.يتريشعرايد:(٣:٢٤Y)يهيشبالاىور(1

.تايلابلا:ىوريو.نههجونعتفشكدقونيكبيءاسنلارماوحلاتاكابلا:يزيربتلالاق

مايخلاعضاوماجينعت

.اهلوحنوموحينارقألاناللاتقلاعضومةموحلاو.دراوعمجدازو:يزيربتلالاق(٣

تلاقمث.تدحوف«ةموح»تلاقو.اهنعاوردصيمليا(رداصملانهدروايعا»اهلوقو

اذا:لاقيفسنجلايفعيشيدحاولانالوكلذىلعدحاولابتلداهنالعمجلابتءاجن«نهدرو»

:هلوقدحاولانمعمجلاىلاجورخلايفاذهنموحنو،هنيعبلجرداريال.ممركافالجرتيقل

الفويسلل«نهدرو»يفنونلاوءاملالعجينازوجيو،اًدبااهيفنيدلاخمنهجرانهلناف

. نورملاءالؤهّنجهبش

ميرحلا:يزيربتل)لاق.ةانقل)اهدرفمحامرلاانقلاو.لاتقلاةحاسايانملارادبتدارا(٣

لاحلاواو«رجاشتمانقلاو»هلوقيفواولاو.لخادتمرجاشتمو.هتيامحمعزتيذلاعضوملا

يهويااهتليبقماعو.ترسكتدهو.يطيلابجدحاىملس:ةساحلاحراشـلاق(د

رماعءزألالمحم:يهيشبالاىورو.(ءا)لبحلانمّدشااهنالربصت

دعب



٩١ -3 ةجيدبعمتنبدنه–ةيلهاجلارعاوشَيهـ

يب ي

برعلاناسلبابلبلوبدالاةنازخو=اه:صنديلةخسننع(طخ)يبارعالانبايفارممجار)

. ) ٦٩٤:صيركبللمجغتسااممّجغُمو=٥٠٩:-يدادغبلارداقلادبعل

.حيسمللعباسلانرقلاةرغيفتناكدسأىأنمةلضننبدلاخنبدبعمتنبىه

. . " مههم.م.هو."ع.

ءامنبرذنملاليقو)نييبرغلابحاصرذنملانبنامعنلامدانيناكيذلاوهدلاخاهدجو

.جسملا٥٨٥ةنسوحنكلذويدسالادوعسمناوراكعموهلتقبرعاوامويركساف)ءامسلا

: اهعلطمىوسرّذكذيملةديصقىهوامهثرتدنهتلاقف

ا)هسهلل

ممسم.م.س3همهoماماهح-ممسهمتتاممرصرص.م.س

ذمضلاديسلابودوعسمنبورمعبذساىنبيريخييناثلاركبالا

اهموقركذتوميثارتتلاقو

"يارغليجملحلأيتعراطاوابصلابهذاصلاتاهيهمامأ

ةريجاوناكسمألابىلوألانأ
.م

ه

م2ممصم.س..صموسابع

"يبارو.لدانجنيفداوسمأ
.-

عمسم

رسو-ه.صم2ممهم/همك9هس.ص
ه

"يابخانعتوملافرصتذحألةليحيتردقيفاؤلواوتام

سع

"باصُملكخاليءاكبلاّنإ.مهيلعءاكبلاالايتلبجام

ديسلادماصلاو.ادلاخاهّدجدمصلاديسلابتداراو.تيملاةافوبريخلايانلا(ا

بئاصلايأرلاوذويهنلاومالابحاص

اهلوقو.بابشلانمزىضقنالوقتفةميمإبطاخت.ايبراقاىدحاةميمأمخرتمامأ(٣

لوقت.قارفلاونيبلاريعتسأامبربارغلاو،لقعلامذحلا«يارغليجملحلاينكسعراطا»

«يفارغأليجملجلايتعراطاو»ىورُينازوجيو.اعزفيلقعريطيداكقارفلاةعاسبيلهجنا

اقومعوقوبرُقيفةهبشاهلقبيملرهشلايفاهتغطنايانيسلاباهمِّدقتململابتدارا

روبقلاقوفعضوتةمخضلاروخصلالدانجلاو.انراوجبنونكسياوناكياةريجاوناك(٣

بابحالانعةذافرصافتوملابلاتحانانكماوللوقت.ةفرصوهدعباهداحا(

تلعفلامةليسوب

توملاىلعحالسكلذنودسيلوتوملاهباعلاىلعيكبينانيزحلاةلاحنألوقت(ه

حالسلاسبوهو

دب



"بيبحنبدلاخينرتتلاقو
r)س.موهمنكتعمالس"و--م1

.- - .- مهرم

٢(-سدسم.-ةهم..م8كمصك-عمعم-صيه(ج

ىورقزوىألمةقفجلادلاخاكباقربيبحنباف
4)سهمسهمومجمممهمعا/مسمشةكب.ع.م6.2.م

"اسالااهنعرطُقةنعطلادلاخايكبًاقربيبحنباو
o.ممه.سكم.س.مممصاهلصا-٥مها،-س.-0 n

"اقَحنعاهكسمامياموانيهايكرتالايكرتنا

م.ز.م ٦)ام؟م.2ربك«1متهمهتادغمو:.هب

"احلأهيفرُككذتالكملؤياهيذخنيبعاكلاجرخيذا

"ابإلاّدجدنعيتآورمجلآنمىأورثكأنيىلخأ

.سسسسسسسسددعججحبيسح

ماياضعبيفلتُقةلضننبدلاخنببيبحنباوهواهمعنباناكاذهدلاخ(ا

م٦ا.ةنسوحنةيلهاجلا

نكتّنفّلكفءاكبلانعتازجاعنحبصادقكيلعيكاوبلاتكيامةرثكللوقت(٣

نغيبظدقودنعرشءاسنلادهعنافورغالو:تلاقمث،دلختركذبكلّدَعَونادعبدهعلا

ديعاوملاضقنوةفلاخملاىلع

رعشلايفكلذلثمءاجدقو.درفملامخفتواعناملاهبتدارايتلاظفلىلعاكبا(م

نيجاتحملاةفايضيفهبمركتيناكاملةنيكيالوقت.ةريبكلاماعطلاةعصقةنفجلاو.ميدقلا

متارخميقسيواماعطنافيجلامهلألميف

ءابطالااهئافشنعايعييابيبطلاوهورسآعمجدملاهيفلصالاورصقلاباسإلا(

امبامو»اهلوقو.ءاكبلابنلخيالعومدلاًاضيفآياليلقلافيعضلانيلاانيهايكبتال(ه

عيمجلاةمظعتسادقعئاشليلجباصملانايأ«يافخنماكسم
ءارواملزرفيةيلحموهوتيبلايفةيراجلاماقمرذحلاو.ًاميدثتبجني"ةاتفلاةبعاكلا)٦

ىسنآاموؤشمامويناكدلاختامموينالوقت.كنافومويياكموي.دودمميرتس

نهردخنم.تابلستمتاّداحنجرخفّنهءايحيراوجلا

ةرمجناكةفنااذناكوراثالاىهشاىلعهعبطةوالحديزتناكيئرملانالوقت(٧

سانلايبآناكروفنلاوءابإلاىوناماذاو.هؤادعااهاماحتيران

هو.نننبحيمس-سسممسا

هب
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صاموس

ىللا.•.

(ا.4وا**:٣وبردبعنبالديرفلادقعلاو-اه*:ا•يناغالاعجار)

نبرماعءابوبوهاهوخاوماعينبنمبالكنبرفعجنبكلامتنببنيزيه

نماذهديزيناكو.نادملادبعنبديزيهبينرترعشاهلةئيآلابعالفورعملاكلام

ةينارصنلاءارعشيفهرابخاعجار)بعكنبثرحلايأىلعاديسنارجنلهافارشا

امهيلعمعنأمثبنيزيوخاكلاميتلاةديبعورماعينبىلعراغاف(٨٩–٨٠:1

نميلالهاوميمتينبنيببرحلاترعتساويناثلابالكلامويناكاملف.امهليبسقلطاو

ديزيلتقونميلالهاىلعميمتونبرصتنافهموقةدايقيلوتمنادلادبعنبديزيناك

ةماميلانميلايلعبسىلعاموهوبالكيفهموقنملتُقنميفنادملادبعنبا

كلامتنببنيزربخلااذهغلباملف.م٦١٢ةنسوحنكلذوةرصبلاوةفوكلانيب

:هيثرتتدشنأواهيوخاعمنادلادبعنبديزيعينصترّذكذت
ا)ساكاهميك"."كمهعممعمهممهح.سوهمدع

اهلاقثاضرالاهبتلخنادملآديعنبديزيتيكب
8 و..م6--همو -

-كج:،هأب.سراجمو

"اهلاضفلادجملايفلضفهلاضقنموكولملاكيرش

)11-.كم.:(يس»سمهم-مسسمسورصمعم

٢امملاوقاتليذاةدنكورهعجيتلاىراساتككف

نيتياورلاىلعدرودقو.اهلاقثاضرالاهبتلح:يور«اهلاقثأضرألاهبتلخ»اهلوق(1

TوT0إ:ص)ءاسنخلاناويدحرشيفلوطمريسفت .T).تلخ»ىورنمناكلذصخلمو»

نعهتومبتلغألاصخلانمهيفاملاههجوىلعديزيلمحتدعتملضرالاناكياةيلختلانمةقتشا

ضرالاناداراهنافةحيخملايهةياورلاهذهلعلو«تلح»ىورنمو.ظهابلالمحلااذه

اهلئاقعضرالاتلحيالحلانمنوكيوا.اهنطبيفنفُدملهبماتيزيااهاتومهبتّلَح

هتومباهلاقثاو

.
مهرخافاذامهلضفىلعقوفيلضفةلوكولملامدانيلوقت(٣

عمجلاوقالاو.رسالانماجاوخالديزيقالطاىلاريشتةرعاشلاموقرفعجونب(٣

ريمحينبةداسبصاخوهليقوكلملاوهوليق

يمب
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- كسع.مهممهمكسمكرشيهومهسم

"اهلايجأكانثلضاوفتلاجدقداجنأطهرو

ًاضيأتلاقو

مركألأمّلخآلاهنأىلعنادملادبعنبديزيباس
ةَيه.م.كمدموهسمومهم.صوو."-

"ماعتزرباذاثولمةزوكرممزعلانعحامر

تلاقو
ملههىلعهمنا

رازننهيهوياميوهوديريءاثرىلعاهمالنم"بيجي

م،-.ع.سعممكهويمهتاممنكتملاكيرمامك،و،ساشم.جم

(sاينامياميركيباةيرازيتابىلعيرازلااهناالا سمسع.وسمه

معامسسكلسممسرغمك..ح،،حم

اينادرويردماديدجرجايلدروديزىكبأاليلامو

مهلابجلاىرذتلعدقكمعننالوقت.نادملادبعنبديزيطهردلاجملاونب()

مهيلعتضافف

يفاهنعطقدصواهتبالصيفحامرلانوهبشيحودمملامهنمونادلادبعىنبناديرت(٣
.- و .

مس.مهامدكصو-.تت.1-

مهمهيولعلاولحامثيحنودوسيةفيرشمهعابطناولاتقلاةحاس

ءالولوديزييبأالفيكلوقت.ةأرملاةسّبلتعزدلاوهعرذلاو.بئاعلايرازلا(م

اببسامهعوجرناكديزييلامهقلطأاملفيوخأىلعانزحليردتقّرخوةثربايثتسبل

ديدجلاسبلأنال



ام
.

٩٥-هنععزخلاتنبةّيّمض–ةيلهاجلارعاوشة33-

=٧٦:اهيناغالاباتكو=٢٦:ص(طخ)روفيطرهاطيلانبالروشنملاوموظنملاباتكعجار)

Essai sur l'Hist, des Arabes avant l'Islamisme, par Caussin de Perceval II, 579 )

ومس..ال

نبنامعنلاةجوزتناكاهلعلو،ائيشاهرابخانمملعنالوميمتينبنمةيفاضتناك

لهاناكو(م٦١٢)يناثلابالكلاموييفبابلاىلعاسيئرناكوةرمنبساسج
ر

نوينميلاقرفتمثناقيرفلالتتقافةقباسلاةمجرتلايفرماكميمتينبىلعاوراغانميلا

يبنملجرهلتقميمتينبنملتقنمةلجنمساسجنبنامعنلاناكو.اومزهناو

ثوغيدبعنببعكنبثراحلاينبديسميمتونبرساوبعكنبهللادبعهللاقيةلظنح
جم.ك."..ك.م*.س."اسي-دها4.

:نامعنلايفرتعرخلاتنبةيفصتلاقف.ساسجنبنامعنلابهولتقفةءالصإنبا

ا)هك.هرمهتاميدجا:رصعه1سروصبهحعمه(كمهحصاكمك

ةنوذخيعورلاةدجتاونوكيملوةشراوقدهشتملفهنعباغدق
r).م2.م•كممام1تهو.مماكعسوركا.س...-وهوو.1.

هنوضومهتلآةاضاكةضافضفهتثجوىفاودنههتقاطب

٣(مم9مهمك

ةنوداءرمأالاهبانلتقاموتعن

- - و.مهس٥ةكم

قؤلسقلاءافشانلتقدقف
-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه..سسسسسسسسسسسسس-

.هللاليبسيفاوتوميفهوذحاوذحينااوفافلاتقلاةحاسيفناسرفلاهنعىفنلوقت(ا

هللاليبسيفلتُقاذانالفدهشألاقي

.ةيدنهلابفصوتةميركلافويسلاو.لصالايدنهلايناودنلاو.فيسلاةقطنمقاطنلا(٣

حالسنمهبىوياملكوةرتسلاةيسنجلالصاو.ةليوطلاةقباسلاعردلاياةضافضفلاةئاملاو

يفهبشتعردلاو.نايبلايفةدايزلامهضعبىلاامهفاضاريدغلاامهودحاويهنلاوةاضالاو.عردو

تاقلحلاةبراقتملاةجوسنملاعردلاةنوضوملاو.ريدغلاباهئافص

ناالاثرحلاىنديسثوغيدبعلتقبسفنلاانيفشوناعنلارانبانكردادقلوقت(م
.

اماقموةبترناعنلانودهنافهموقةداسنمناكاياوليتقلااذهبعنقتملسفنلا

رمي-جمهعمتالماعم-Torىمس-ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ



4ةجيبرعلارعاوشيفارمة33-٦٩

ام

يف

برعلارعاوشينارمنمدروام

(م٦١٤)بيرزلامويو(م٦١٣)فرجلاموييف

(م٦٢١)وخمويو(م٦١٥)راسلامويو

.سم"رو

ةمصاعةنبا
.سم

نباظافلابيذهتو=٢٢٦:صيركبللمجعتسااممجعمو=ا٦وا4:اايناغالاعجار)

(٦ا4:صيزيربتللتيكسلا

. ميسمشه.س.م.سوم.)1

يزيربتلااهامسويملسلاةيصاعينباةرعرعووراكتخأملسينبنمةارماىه

رعشاهل،يدهتلاةيصاعتنبةطير:(614ص)تيكسلانباظافلابيذهتباتكيف
- . امم. مومميكيبم.**.مث.مم.هي

.ليذهنمنطبمهوةيواعمنبمهسونبهتلتقفزجلاموييفلتقناكوارعاهاخاهبيفرت
.rر--....مام.

ةأرماتلسرافةكرذمنبليذهىنبىلعاوريغيلهموقنمةعامجيفجرخارعّناكلذو . جتا. كوهسمع2.م"هومامم *

عمتجاف.مهيلعةيصاعنبورمعجورخباهموقرذنتزهبينبيفةجوزتمتناكةيليذه
اس3.-.ميال.*مو.-

اوميخورمعميدقاملفهءاماودرينامهلدبالناكرابدنعميلسيبلاونكرمهسوني

هيرو..2هموه.كش.م:

مهلادباماوعنصيمثءاملانمهووريناورمعبلطف.هورساملمهنماخيكرفهيلع

هجنم..م..*..مو..اامم-..2.م.

:اهاخايفرتورعتخاتلاقفهالتقىتحامهفايسابمهنمنايتفهرواعتو،هوقسيملف

ا)اص-هلليهام-ويسبويكيتممعدياممهس.وهمصهناهدوهتم

اهيلياصدتريالوخوتتالفةّراهنيبزهيوليذهتبش

لوقت.دقوملايلاصل)و.دمخخابو.ةوادعلاوراثلاولخذلاةرتلاو.اهّدقوارانلابش)(
. وميهام.ر

راثبكردنىتحملاساهدقوملدوعيالودمختاليضفبرانانيلعاودقوازمبينبعمليذهينبنا

ةيورملاتايبالايزيربتلاىورو.(ATص)تيبلااذههبشيبونجلانيبعجار.اولتقنم

ةيصاعةنباةطيرلتبينلانالاقوبونجلكانه



٩٧هينيجةيصاعةنبا–ةيلهاجلارعاوشةَي -

".

"ايخيناكاجاجتىلعىلخاكنيبلوثملاةيصاعنأّنإ

"ميثارتًاضيأتلاقو

"يداولابيلوألاةيصاعنأىلعاًدبأًامئاداقفىسفنففاي
هو.سمممهمم9سم3ساومعسبهامم".هك.م2ككص

لبتءاجامدعبجرضماهعبتيءالجنلاةنعطلانعاطلا
ه)دبام..صغكمعسكمهمك.ممهم.1-2يكرس•"ممس2.عوصصو

٦(.سمممهوم-4،ص.ويجرشع-ع9سماعورص

يواضييوتسمنيكؤادفيفنكيسأمهسينبمثقسًاله

ةبراحملاوعمتجاةيصاعنبورمعلتقربخبتملعاملميلسىنبنا:ةديبعوبالاقو

يلزانمنمفازجلاهللاقيعضومباوقتلاف.ورمعوخاةرعرعمهسأريناكومهسيب

:كلذركذيةرعرعلاقف.مئانغلاباوباواينساوبسومهنماولتقومهباورفظفمهسا

٧)قيقشلاعمبختةلقلقمتلحثيحاليذهغلبآالا

مم/همم

فوخلاعضاوموروغثلاناديرت،نيلبجنيبعساولاقيرطلاوهوجفعمججاجفلا(1

هتافولبقاهُّدسيناكيذلاوهواهيخاتومبتحتفنا

ص)اهتمجرتيفاهركذنسداّدشتنبةعرافلاةديصقيورورحبىلعيهتايبالاهذه(٣

. ةكعلابوةيصاعلةعرافلاتايلاتبسناميرو(18

:(اه:اا)يناغالايفىورو.هبرشبلتُقيذلارثبلاعقوميداولابتدارا(٣

اعزجةلضامويىسفنكفنلاي

تانعطلانعطيلوقت.مسجلاغبصيمدل)جّرضملاو.ةعساولايهءالجتلاةنعطلا(

.سمةنعطلاةدشلةدبزهولعترئافمداهرثابجرخيفةيوقلا

اهلعلو.ضفني:(ا٦:اا)يناغالايفو.ًايكوضفنياودعلاىلاضقنلاقي(ه

اهلعلراجتالاةفتلملاةضيغلاةكيآلاو.رينلاىتئبسلاو.ليللاوةملظلالّفطلاو.فيحصت

مأيوهوحابصلاتقوهباصعأنعاًدرفنمودعلاىلاراسهنالوقت.دسالانيرعاهبديرت

دسالانيرعماماودغينأفاخيالريتكداوفلايرج

اهاخاهبتداراناشطعلايداصلاو.اهلهنموهايملادروبلاطلادروتسملا)٦

قيفشلانع:ىورو(٧

وبأ

)م

نا
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نميميريج............................

.قيضملابسراوفلاتفقوتالفرجلاةادغمكماقم

.قيرطلاقوفتدبلالغروزابناسرفمثيارةادغ
2مما.م

يقينلكليقوتمكسراوفتلوةمثاليلقةنمازت

.قيرحلالاعشألثمنعطوهنمتاماهلاطقستربرضب

.هيييييييييييييهت

ةيرصحالبادآلارهزو=1:184ةيويدخلاةبتكملاةخسننع(ةطخ)ةيرصبلاةسامحلاعجار)

نادلبلامجعم=٥٠٥:-يدادغبلارداقلادبعلابدالاةنازخباتكو=٦1:ا.يناغالاو=٣:٢٥٦

(٣:٩٢٩توقايل

اهاعددقو.فيحضتهلعلونيغلابةغرافلا:(1:184)ةيرصبلاةساحلايفاهمسايو

نماهناباوصلانظنوةيلكلاداّدشتنبةرشع(هه:4)بدالاةنازخيف

درونيدودعملاهموقناسرفدحايرذعلادادشنبدوعسمةرارزوباوهاهوخاوةرميف

ناشطعوهوهتلتقومزجونبهبترفظمث.ةيلهاجلامايانمبيرألاموييفكلذهل

:اهكذقباسلاةيصاعةنبالوقعمهباشتلاضعباهرعشيفو.هثرتةعرافلاهتخاتلاقف
ا)رسووههك-----.دبالككمس.و.1-صو.س...ع-

يدابةوجتتاريعيذءاكبدادشنبيونسلاىبأىنيعاي
r) 1

رسعمممكممكام.س.س.صم.سواوهمك٥مكماممريم»دص".س- -

يداولابءادوسلاةرحلآىلعادوجهقمراتبدقاقرابىارنماي

٢(عمهس٥كميمك<<معهايمككسمهكهسسهايم.م•.ك

يواقهدفيملولويلإاريقهببحوينغانمربقهبيقسا

:اضياىورو.تاربعيذلكب...ىكباينيعاي:(ا٦:اا)يناغالايفىور(1

سانللانايعهنزحودبيوةنخاسلاتاربملاضيفينمكءاكبهيلعيليإلوقت.يدوجنيعاي

ةريثكاياةدوجنوكتاهلعلفاهدصرتألزامليقربتاذةيلحمىرايتيـلوقت(٢

يخالتقثيحءادوسلاةيرحلاىلعلطهتفهايملا

ينباربقيقسافوسةرظتنملاةباحسلاهذجـلوقت.ربقلامعنوهيااربقهببعا(*

"ناذهو.هتايحبدافيدفينانوديناتامولويربقزعايدنعةربقو.يرعشبةنيونيذلا

. يناغالاباتكيفالاايوريملنايبلا

ةيهيب



.
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٩٩هيجيجدادشتنبةعرافلا–ةيلهاجلارعاوشَيهس

ا)جي11ك."اسامم.بسيس-ساهوه-.رصم..ك.موهمويومم8بهم

نكتمهس13ممهسمك.كممماععهوامك,صس/كن.م.مرس

"ىدانلايلاملانيبةيزرلآىشخياذبتنملحاماذإلاحيالو

٢(رسعكو,كعماممم-7كممههكومتيام

دادساحاتفةيولادادشةينباعافرةيدنأذاهش

)مكو،مم.دموكح.ع.ص7ع.م.عومك

ةدايقكاكفةيبارلالحةيغاطلاتقةيغارراك

رسهكوركممهددهوواكسمممهووهةنمهم-1ه7وةكرعم

دارؤاسارحةمهبمجارقةمربميضاقتةمكخملاوق
٦).امز"وىتح.ح.موككبص:**ايبممهابد

يفنيجاتحملاُدريالوروزيجلاميشهسفنلبيذياللوقت.ريعبلامانسمثفيدسلا(ا

يفعباتلاتيبلاعمتيبلااذهيوز.ميركسفنلاهيزنهناديرت.مهدازسانلالخبيامتقو

طقفبادآلارهز

اذاهناديرت.موقلاسلجتيدانلاو.رقفلاوةيلبلاةيزرلاو.ىّحتملادرفنملاذبتنملا(٢
مر.تتامبماعمربا.مت

ملظفاخياليا(خلاىشخي»اهلوقو.سانلاهعبتيديسهناديرت.اًدرفنملحيالناكميفلح

هرئاشعوهباحصاةرثكلدحا

.ةيلاعلاروصقلاديشيياةينباعفر.ديسهناينعتةروشملليموقيدانرضحيلوقت(-

:(اف:ا)ةيرصبلاةساحلايفهاور.رومالامهودادشألانموريفىلعقاضامحتفيوتابركلا
دادسأحاتفةيهؤآُداّدشةيدنأداهشلاةيولألامح

اهلوقو.ملاظلارئاجلاكلملاةيغاطلاو.توصاذاريعبلاغرمهلوقنملبإلاةيغارلا(
.-ع..(..2ممش...متت

:بادالارهزيفهاور.ةجاحلاووذهدصقيلروهشملاناكملايفهلزنمنايا((ةيبارلالحال»

دايفآكاكفةبلغمحانمةبقارمباثوةبقتسملاتق

كحاامليطيياةكرشىضاقتو.لاوقالامكحنمرثكيياةمكحنلاوق(ه

سيلليزيياةمهبمجارفو.هلتفوهلحياهمارباولبحلاضقننمهلصاورومالانمهريغ
. . ..سةمو.ممممهرر/تم.-...م

لهنمدرولا«دارواسابح((هلوقو.هدهسهمهحاتف:بادالارهزيفو.اهلاكشإورومالا
مت-..ب.اموتمت...

سبحيهناواهايملادراوملمادقالانعهءادعالصيهناديرينازوجيف.شيجلااضياوهوهايملا

نيعباتلانيتيبلايفسالملوهو.باجناعالط:ةيرصبلاةسامحلابحاصىرور•رييسملانيرهششويجلا
..مه"ور.مت.e...رسام2،مس

ةبعصلارومالابموقيياةعلضملامح.ةبيصخلايعارملايفلزنيياةعرمملالح(٦
•ور.ت....رم.مرمتسممت

. ةلضعملامح:(أ٦:اه)يناغالايفو.هيلعتلقثاذادئادشلاهتعلضا:كلوقنموهوةقاشلا
. م7تيه..ر.....م.مو."ال.ت.م

ياداجياعالطو.ةعظفمعارق:يناغالايفهاور.ىولبلافشكييا((ةعيظفجارف»هلوقو

ةيماسلابتارملاىلاومسيناديرتةيلاعلانكامالاىلادعصي

جرفييادادسأحتف،نييالملاةداسلاكبرحلايفةدودشمةيارهلياةيولآذاذش



4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَي-١ههم

.يج.يب.هيا.........

"يداملاملاظلالاكتوىرقلانْيَراوُمِلَعْدَقريخلالاصخلكعامج

ي
ج

اغل 1
هب ولعل او

صمورسهمامك

ةدس6.ص.مهه.سانلاالومس6

امخاباومهدقوءاتشلادنع
س

ملاودعيال
سالامم8نم

يليفيامدعبرجنيف

د

.سامحعممكك2مصمكءجي

"داصرفبتجتهباوثأناك
مهمكه"هم/همم/سم-ع

"يدانلاجوحتلأثَيوهارذىلإ

.كيملوكهمهنم1جسام2.رص-ك

ىهلكفدعبلالةرارزابا

وًالع-.سماممهمموكتام

كريمياهمرجىنبمتيعساله

واسمك1ماع-سربمم"ممم

اهملعدقهللا،راعو,ةفلامعن

اونظدقهللانيبقفاوتب
هدهشمناريجلأدمحمىتفلاوه

.ص2مهمبهناب1ممسهيرو3متص

اهعبتيءالجنلاةنعطلانعاطلا نع

و%كممكم.9ص•."بو»عدص

هلماناارـفصمنرقلاًاكرتي
2مكهمحم.م.سسهمكل.مهم

اولزنايفاضالاتقةلآياسلااو

.هيييييييييييَيَيهس

يفو.هقرعنمكلذملعياةيضارتعاةلمج(اوملعدق»اهلوق.حضاوىنعملا(1

يداعلاملاظلالطخوينيرقلانيز:يوزيناغالا

داوغألاو.ربقلاراوجتاحيفصلاو.تكلهاليادعبتال.اهيخاةينكةرارزوبا(٣

عيمجلاةياغوهيذلاتوملايفسانلاىواسولوهركذمودينابهلوعدت.تيملاشعت

اذهبهيبشلاةيصاعةنباتيبةقباسلاةمجرتلايفعجار.ناشطعلايداصلاو.شطعلاةلمنلا(٣

داصةبركيذنم:يرضحلاةياوريفءاجو.(17:ص)ةفلتخلاهتاياورعمتيبلا

سنأتيا«يحلاهبولجي»اهلوق.طقفبادآلارهزيفيلاتلاتيبلاوتيبلااذهيوُر(

. . هتلاسبلتاوزغللاحابصهجورخدنعةبحصييايداغل)هبودغيو.هُتليبقوب

متوؤمغرفتامتقوءاتشلامايايفناريجلامعطيناديرت«دامخاباومهدق»اهلوق)
رانلالاعشانعنوفكيو

(17ص)ةيصاعةنبارعشيفو(77ص)بوُشَجرعشيفتيبلااذهلثمءاجدق(6

ةنازخيفىورو.فيحصتوهو.دابزابىلعيجبادآلارهزيفيورو.هحرشكانهدجتو

. ىلغتاهدعبجورض:بدالا

داصرفلاو.تخطلياتجت.(٧٨ص)بوجرعشيفتيبلااذهلثمعجار(٧

نبديبعرعشيفءاجدقو.اهتراصعةرمحبمدلاهبشيهسفنتوتلاوهواتوناكرمحاغيص

:لاقتيبلااذهلثمصربالا

داصرفبتجتهباوثأناكهلماناارفصمنارقلاكرتادق

ريقفلاجوحلاو،ةقيضايقسيلاجرتشيناديرتبرشيلرمخلاعلتبيناهبسلا(٨

وبأ
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1متoصر3

اممجعمو=ا٢و٦رصمةـخسننع(طخ)رهاطيبانبالروثنملاورموظنملاباتكعجار)

=٣:٢٢٥يلاديملللثمالاعمجمو=اا*:٣وبردبعنبالديرفلادقعلاو=٥٩ايركبللمجعتسا

(ها":٣ماّمتيلاةسامحو

ريخلاةمالسىنبدحااهيخاةمادقيفتايااهلدروةيريشقلاةيواعمتنبةعرافلايه
ممر.،"--.-

ريمشهوخاوةمادأناكو.ةعضغضنبرماعنمنطبريشقونبوبلكنبريشقنبا

دامليقوراغصلابجراسيلاوراسيلامويةمادُقلقودئاذلاةمادقللاقيناكونيفيرش

ينبناكلذو،حيسملا٦١eةنسوغةيلهاجلايفةريبكةفقوتناكهدنعرماعينبل

متونبمهو)بابرلانماهعمنموةيضونبمهبتقحلواوفلاحتنافطغويطودسآ

اديدشالتقمهولتقفةعصعصنبرماعينبىلعاوراغاف(ةنيزمويدعولّخكغو

تبثوبالكونبمزهناف.رماعينبنودضعيةيواعمنبرفعجونبوبالكونبتناكو.

:ةعرافلاتلاقفيريشقلاةمادقلتقمويلاكلذيفورفعجونب
.سابع.م.س.م.س.س.س.-هملاو.سابعسابع

.

1 . - . سمبوارسمك..ملا .

"راستلامويةمادقاوعاضارشعمنعىسيعلاهللاىفش

-r) اممfك م-.-سالامس.-.كيك.سه.كك2 -

راغملاديعبهاجتاليوطةماثجريغىتفاوعاضا
.بعةروورس•.مم.P-5ومسمسوم:ءس

"راطملايبهكهاوفاكنعطبهاجتانعسراوفلأنيبي
اه.م.سوكيبم

راهنلأهّجولبقيقفجالخاههجوىلعبالكترفو

هنعاوعفاديملولتقيهوكرتفةمادقاولذخيموقكالمبيفتشتيسفنتيللوقت(1

لوطىلعليلدكلذوةليوطهفيسلئامحياداجنلاليوط.نابجلاةماهلاليلقلاةماثجلا(٣

ةديعبلاتاراغلاوذياراغملاديعبو.ههاب

.ةقيمعةعساورئبهاوفاناكمدليسيوملألانمنوكيفناسرفللهنعطةّدشفصي(٣

ةربغياةبهكافولايفيتلاليقاراهملابقثوراهملابهك:لصالايفو.ةعساولارئبلاراطملاو

داوسو

ِةيموبأ



ه

تلاقو

بالكىنبريمأ

رذنينمىرتالوراسيلامويمهيبسنعاولتقنمراوقاي

"يسم.ليلبةجتانفيفَخَوىوذةريثملارصتامسيلو

"زَدكألارايتلاعطساذإوطنيمهابأّنإنوئجلأينباشاح

"ريانعلاونزاملاقأينستمّسقتشيرحلاتيبوأبالوأ

"اويآاتكَنآَوعمجلااومزهمهنأبالكينبخويشتمتت
متيسمهروكممااصأاممكموكت.سيمم7.واهمموص

رطقيمهبلقولاجملااولزمهناربالكينبخويشتبذك

ليفطلاوبالكنبركبينباخااباوجريعتدلخملاتنبىملستلاقمويلااذهيفو

دساونبهابسنم"ةلمجنمىملستناكو.امهريغوجالجتلا

اباوجراعذألااذوراسيلامويهترقيىليلابآهلإلاىحل

ابابزآنايبذونبراسيلاموييكرتغمبتناكدقوراجنلافيك

اباًرخآموقلاناكوءاسنلاالومكماوساوأشاذامزقلااوعنمتمل

ينبلاجردحايلشهلاةرتفناةرصرصتنافقوقشلاتاذةعقوكلذدعبتناكمث

مهنمهموقلمقتناودساينبىلعميمت

ةرثرثلاولطخلابهتفصو.جالجلاليفطلاوخاوهرينشو.لطابلامالكلاىلا)1(

لعفلاليلقمالكلاريثكهناديرت.ليللايفعبارلايودبياليلبةحتاففيفحبهتهبشو

فورعممهاباّنكلءالؤهعنصاماوعنصينامهلاشاحلوقت.ةرعاشلاطهرنونجملاونب(٣
رو.م

لاتقلارعتساوبرحلارابغرشتنااذابرحلاةحاسيفةوقلاوشطبلا

فارشانمشيرحلاونبو.ًانينسربنعلاونبونزامونبمستقألشيرحلاونبالوللوقت(-
ممرام

هس..ممل..

ميمتينبنمنوطبربنعلاونزامو.ةمادقنبلالهنبشيرحلاىلانوبسنيميكيب

ىنبناواورباصواوبراحنيذلامهمهنابمهمعزتبذكفبالكينبوبهىلاتداع(ام

لشفلاوفعضلاىلامهتبسنمثاوربدآبعك
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سمoورال

: * .

٢٢٢وFا1:1توقايلنادلبلامجعمو=هrوة70:صيركبللمجعتسااممجعمعجار)

(ا٢٦ديرذنالقاقتشالاباتكو=٨ا:٣وبردبعنبالديرفلادقعلاو=ه.4:-مث

.هب

-ممها.ع..مك(ك.يوس.د-و،"م.عم

.يريشقلاريشقنبةملسنبريكعنبهللادبعنب(ريحب:ىوريو)ريجتةنبايه
ر..".ايف--...

ىعديمويلااذهو.ةيلهاجلايفتورملامويلتقنيروهشملابرعلاناسرفنماهوباناك

ينبرايديفجاتلابرقةرواجتةنكمايفو.نييلاعلامويوةيلكلامراموياضيا

اريحبناكلذو.ريشقوميمتنيبةعقوتناككانهوداوليقورهنتورملاناليقو.ميمت

ىتحهوعبتافميمتنبورمتينبخيرصلاقافميمتنبورمعنبريانعلاينبىلعراغاناك

دليوخنبورمعنبديزيهيلعلـمخلهباختنالةمينغلامسقيوهوتوزلالزتدقوهوقحل

هادرافهنعطف.(ةليقنليقوةليخننبماركلا:ىوريو)ماًدكلابفورعملاينزاملا

ورمتنبثراحلانببتعقلاليقو)يحايرلاباتعنببنعقهرصبافهرساوهسرفنع

نبرماعينبنممهعمنموريشقونبمزهنافهلتقوهفيسبهبرضف(عوبرنبمامهنبا

ترثعاملاقيناكو.ريجيلتقبرختميمتءارعشتناكو:يركسعلالاق.ةعصعص

.ءارعشلانمةعامجاريجيىنردقو.ريجتلتاقسمت:تلاقالاةيلهاجلايفةيرماع

:هتنباتلاقف

"ليثمتلااهييراقزانتملوتماقاناربتكيبتكاق
رس-»مرس

"لوخذلابالطماًدكلأىدلميقملامهيدانلمهلخُدو
- براطعميعممهيجايمت

مهدادجابومهمساباورختفينابعكينبلقحياللوقت.ريشفينبنماهتوقبغك(1

ورأثباوكردينانودلوتقملامهسرافاوكرتنا

لوقت.راثاوةكرتلالوحذجلحذلاو،يركبلاهركذتوزملابرقعضومانهماّدكلا).-

ّناديرت.ناكملااذهبهيلعفهراثالانينادارانمناعاطقنانودمهبيدانيليتقلاناك
.ر.دب-و-..عم..م.م.....

ىدسارودهمليتقلامدىقبياملاطةنيكسوةحاريفمهعّديالاهنأشنمناكملااذهركذ

نيب ودبي
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:هلوقوهوهيبايفءاثرريجينبسوآلو

ميقسلامهريغوراتخاامباوباصاامحايرينبرمع

مولكلاةتهاوآوروركونبهتلزنادقاءرعامـهلتقب

و%.-وم

مينملارأثلاةلـيجيلآواهولتقافاحايرتناكناف
رملاهمملام.ر2.

ميركتيممهحامرىوثموقتوزاملاىلعمهناف

:قعُصلانبديزياضيالاقو

1)ايجياولتقدقو.مهرخلاحايرومنبيلعةدراوا

:تلاقفعوبريناةطيلسينبنمءاروعلاهتباجاف
و.2يس-1).2وصا.م2..س.2

اروذنلاانيقالتكررذتلاسلبقاباديزيايكديعق

اروخبرحلاسارعيفانذجنأنابكرلارمجمعضوو

ارحنلاخيشلاعمقتالاديزيالكدعقملعتملا
وجناخيشلاعمقتابديزايكديقملتمل را و.ره"t.اه.م.م.

اروردلاهتماهقوفلعكويلابنالو.هيرظاناقفنو

ايجيانضعتانحنًايبالكينبتضرعناغلبأف

اريساانيفاقثومحيضأفيلاوعلابةديبُعانجرضو

اروجيفاراوخ.برحلادنعوزنريغبءالخلايفاًرْجَأ

.. . 8 .. - .

ليلقبراسيلامويدعبتورملاةعقوتناكو

بسح-Rجيدجساسح

- -- مسر -

ةمالسنبريبجياوهرييجي(ا
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سعسر3رسجس

.. .. : هام*ا

. رمع

=ا٢٨:صديردنبالقاقتشالاباتكو=اا-و٣:٨٨هبردبعنبالديرفلادقعلاعجار)

=٢٥٨:-و٣:٥٠٠ترقايلنادلبلامجعمو=٢٧:ص(طخ)رهاطيلانالروثنملاوموظنملاباتكو

Essai=١٧:٢٦٠برعلاناسلو=462و٢٣٥يركبللمجعتسااممجنُمو sur l'Histoire des

Arabes avant l'Islamismo par C. de Perceval II. 504.)

..مو-.....-وو

نب(ةنييع:ىوريو)ةبيتعةنبا(ةيم:نادلبلامجم"يفو)ةنمانينبلامايه
- . . رو..مم2نمه..هب

طيبقلاموييركذةاعفادمريغميعىلإسرافةينغاهوباناك.باهشاممثراحلا

. . . . . . 2

.(٦٠٢ـ٢٥٧ةميعصلاةينارصنلاءارعشيفنيمويلانيذهرابخاعجار(ططخلامويو

.مهايااوعمتكافعوبريينبىلعدساونبتراغاجي--6٢١ةنسوحنوخمويناكالو
ك-.:-.م•حع.ح.."و..:-اةه

داووهووحيدسأياوكرداوةبيتعمهنيبوعوبررونبعمتجافيلعارصلاىلامم

ةملظيفهناصحىلعةينغداعمث.دساينباومزهولاملااوعجرتسافدساينبرايديف
. ة0ةبس.أنوكا،-هحا،-.ء.و.....رو

اعيرصرثهوشةرغثيفهنعطفرتشالاةعيبرنبباؤذهترغزهتناورصبيملوهوليللا

و.ك.روام-.,٨-ه.--..مإ.اه1.ميم

هنافرعيملوهوهرسافباوذىلعّدشفةبيتعنبعيبرلاهقحلناثبليملو.اليتق
وصمو

ناهدعولبالانمةئمبةعيبروباهادافىتحاريساهدنعناكف،ةيتفهيبالتق
. . . و.-:.1...-."ومامأ

ملف.ظاكعىلانيـعملاتقولايفبهديملوعيبرلالغشفظاكعقوسيفاهبهيت

. ".ع.ج.......8a.مكلا

اباوذيفريلاقفهبهلتقهتاوهيبالتاقبملععيبرلاناباؤذوباةعيبركشي

:اهنمةديصقب

يباهشناثراحللناةبيتعبمهتويبىسكتمدقفكولتقينا

. ". ... " ..... . - دت...-..2

:اهابايفرتةبيتعتنبةنمآ

-

ابوؤتناةيمهالالأاتلجتًاقارصعءابعألانمانحّورت

ءامىهليقونيرحبلاةيحانبةخسءانعلاو.ءىشملاوهوحاورلادنعانرسياانحورت(ا

ةمالالاو.نافطغلابجدنعزاهجلافانكأيفـلاعريفمزحبةراجحلاريثكعضومليقوءامم

ج

م

زجل



4ةجيبرعلارعاوشيفارمةَي١."ا

صوو"و.ممهمسك3يمكرصهمنمميمكتم.صوو--

"اويحلارشبلامعاوققشتةايبنأفةيمنألثمىلع
رساتينكترسةمtنم"-يرسعسككصاجممهم-س2ص

"ابيصأرخّديهاقلتالويرمشةبيتُكيبأناكو
امفمو.مسهكم1همممكوم

"اويهاعروالبزحلاناوعتممتأاذإنيديلاباورض

انقبسلوقي.فرصلانعتعنُمامبرو،اهنودبعياوناكمهضعبنالكلذببرعلااهتمسسمشلانم

ىورو.باعللانمانحورت:(TY)رهاطيبانباىوردقو.بيغتنالبقياامايالبقسمشلا

ارسق:(٩:٢٧٥)سورعلاجاتيفىورو.فاقلابرطق:(41r)يركبلاةياوريهواضيا

نذاًاقحيلوقت.ةبيتعمايهةيبو.ءاسنلارشبلامعاونو..قشتبقّدعتم((ىلع))رورجك(ا

ياةيضارتعاةلمج«ايعناف»اهلوقو.اقساوانزحّنهبويجءاسنلاهيلعقشتناةبيتعلثمناك

هبردبعنباىوردقو.دّرفملامغتيهواعمجملانعبونتةيشتلاو.لئابقلايفهتومربخباوعيذا

فيحصتوهو.ابويجلارشلاماونقشي:(٢٥٧:)توقايىورو.قشب:(اا":-)

مركناديرت«ابيصنلارخّديال»اهلوقو.رومالايفكتهلامزاحلالجرلايرمشلا(٢

ةجاحلاتقولهرخّديامهسفنلظفحيالوهيدلاملكيطعيداوج

لاقي.فيعضنابجيسيلبرحلايفبرضلانسحي.غامشاسرافناكهنأديرت(٣

:لصالايفو.ةديدشلاناوعلابرحلاو.اهؤالبمظعوقاسىلعتماقاذابرحلاتلهمشا
عم

ارارملاتقلااهيفدّدعتيتلايه



ايم

يف

مك...ك.م.

ةيلهاجلارعاوشهيهبركذ

ليلقبةجتلانقبسوانهخيراتىلعفقنملنحن

(مويلافورحىلعةبترم)

هَيعَي

و

همرصم

(اة:ص(طخ)روفيطرهاطيلانبالروشنملاوموظنملاباتكعجار)

ديزوبالاق:لاقثيحاهنعرهاطيبانباهكذامريغهذهميمتةنبارمانمملعنمل

نبلهسنبدمحمنعيلكلادمحمنبماشهانثّدح:لاقحابصلانبيلعينثدح

لذبفهلتقبسبحتمثخألانبميمتهمعنبالتقيدسالاةريبهنبةبقعنأةتابننبنزح

ىلعضّرحتواهابايفرتميمتةباتلاقف.اهلوبقبمهوكلذىلانعذافةيادلاميمتيلول

"ميمتلتقَنوذكيحيكردنكيملكاديترفظالبيقأ

.•.عو - - * . . م.م.----*---2...ميو

تلتقكلامةبقعايكنيميتداشافلوقت.ةبقعريغصتهبيقعو.ةبيقعمخرتبيقع(ا

لتقلانودىرخأةقيرطبهنمكقحلانتناكنكمألءيشبكملظناكولف.يلااميق



ا).كم.تمص:س.ع.ع.متيمل-2.س.ا-سومهكت--رعهمو

r)رمسعامهكمم4*.س.مةمدمصم"ومو،ديجم-2

ميهدتساوهبناتقتلاوةريشعلايفكانهولتياه

ةبقعىلعاهموقضوختاهلو

م)م.مش,صواسو.سمأسو،ربكام..صهمو•.صووههم

ادلساورشاعمريسيموقايةبيقعلتقينل
ة).اصهو-.تمصوو,عسم٥ورض".يكصمصهم/هم.مهح

اماواةبقعلاامدخنكيموقلارهميمعماسبناو

كت21و.سيم- ه)ماعملكلهنأامومصشوسرمهرب"ةيمويلال

ارانمملاسهـجهعوانمباجتىتلاهللاىخ

عمر

ةميوةنبا
سم

(٣:٢٤٦يشيرشلليريرحلاتاماقمحرشو=٧٦:اظحاجلانايبمجار)

ريغاهرابخانمءيشىلعفقنملةميثونبنامثعليقونامثعنبةميئرةنبايه

:اهابايفرتتلاقاهنأاهنعيورهنا

يففيسلاءاضمميمصتلاو.هبتفختساياهتومىنعمب(ناهآسايقلاو).هنوهأ(ا

....مسحلايفيضميعطاقفيكاعابغهتدجوللاتقلابهترذنآوتزّدحوللوقت.مسجلا

ليتقتنآلاتفدهتسادقكنافتلعفامسئبلوقت.ناسنالاهيلعماليرمالاةماللا(٣

رءاوقاتيبلايفو.مولم"مومذمتناوهب

بازحالانيبحلصلاوةنيكسلادوعتفهنذبلتُقنالوقت.ةبقعلتقىلعاهموقضّرحت(-

ناغضالادمختو

مؤاسنتراصواهّدخهلاوراصاولتقيملوةبقعبنذنعاوضغااذامهنااهموقللوقت(

ةرورضلةعوفرماماو.ظفللابالىنعملابطرشلاباوجهّنأىلع«نكي»تمزحدقو.امإهل

وهوا))هريدقتفوذحمإدتبملريخاهناىلعاهتعفراهلعلو.«امدخ»ىلعةفوطعميهورعشلا

- .. موقلاىلاعجارريمضلاو«امإ

لوقتفاهموقُدّدهتت،لاسيانمءاربو.هقزمءادرلاباتجاو.هسملياهللاىحل(ه

.انتلذبيلابيالشيعلادغريفوهواباسحرميةبقُعامنيبناوملابىضرتًاتمةأرمالكىلعهللاةنعل

ارودهماهيامقمدىقبياملاطتاليلذءاملكنهسفنانُدُدعياهيحءاسنناديرت

دعب
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ام

"ةميظعلاانيفكيوانلَداليتلالاملابهاولا

"ةّييذةّحلجتتلازاذإاهّرذمنوكيو

"ةّيييضرألايفعقتملو،املأقافآرمأو

"ةيشفأاهدمخأناكمىتحلكآلارذعتو
ه)اه.سوهلاممس-.مسهومسمهتم.3متتاه

ةيسمراقبالولباالوىعرتةلاثال
٦(ممس*كرتهرورس . à وهام *

ةميتيلاةعفدلاويليارألأىوأمةمئاقلا

فادل
-

.-رصم.

.مو"م.س.."،م.ك1يمرس

"ةموصخلايفخيوفتاذامدلالا

.سمفممه2.----مماسوع.-

"ةميكحلاهتبطخلصقوداعنبنيناسلب
٩)هموم.م.وصيامح.سكمم"مموورممع

ةموكحلايفبذاجتلاوعفادتلادعبمهتمجلا

.لاملانمميدقلادالتلا:(٧٦:ا)ظحاجلالاق.دالتلاةئملا:(٣:٢٤٦)يشيرشلاىور(ا

،ايالبورهدلالزاونانععنمييا«ةميظعلاانيفكي»اهلوقو.(ءا)دافتسملافرطلاو
r(موقلاناسلهرّدملا:ظحاجلالاق.هلةيلاتلاتايبالاةعبرالاوتيبلااذهيثيرشلاوريمل

هميظعةحلجم:ىوريو.(ءا)ةممصملاةيهادلاةحلاجملاو.مهنعملكتملا

r)ةدحاوةعدلاو.طحقلارثكورطملالفودربلاّدتشاياءامنلاقافآرمحا:ظحاجلالاق

نوكشعمةمئادلاراطمالايهومدلا

نهمشجيامةميشهلاو.لكؤياموهولكأعمجلكآلاو.عتمترذعت:ظحاجلالاق)-

بيطأنمُّدعيراجشالاميشهلكناىتحتيوقةعاجملااذادارملاو.(ءا)رسكييارجشلا

ةنسلاةّدشلهيلعلصحيالولكآملا

ةيعارةميسو.مفلانمرشعلاىلاتسلانيبامةاتلا(ه

اهءاويإسانلاهركيىتلاةوذرملادارا.اهناكمنمةلازملاةمقدملا(6

مهتريسءوسحضفيومءامصخمهنعُّدريوءافعضللرصتنيهتاديري(٧

نبنامقلناسلهبشيحيصفناسلبموصخلامحفيياقباسلاتيبلابقلعتمرورجملا(٨

(هنبا)رغصالاوربكألاداعنبنامنأنأشمظعتبرعلاتناك:(٧٦:ا)ظحاجلالاق.داع

نامقلريغناذهو.ملحلايفوناسللايفومكهلاوملعلايفوردقلاوةهابنلايفنامقلنبميقل

نورسفملالوقيامىلعنآرقلايفروكذملامكحلا

جاجللاوماصخلاامهبذاجتلاوعفادتلاو.مهنكساومهتحكيامهتمجلا(٩

.هل



رسر2رo9ص-مسم

بابحتنبىورأ

(٢٩٧:صنديلةخسننع(طخ)يرشخبلاةسامحمجار)

بسنثيحيراجتلادارابابخياملعنالوهذهىرزأرابخانمءيشبزفنمل

ةئاملاونيعبسلاوعبارلابابلايفكلذوًانايبةزيملوبابختنبىورألءالااذه

:هتسامحنم

"بابخدقاهنإفكتلفىوندقىاتيلاولمارالانأ

"باسخآلاىلعايقبهينبوهدالبرطاختلكنأىّدوأ

"بانذألأدقاممنوكيالاهرودصرومألانمنيبكارلا

عمتجيوهو

بابخىلادئاعريمضلاوكلهوتامىوت)(

عجدالتلاوعايضلاونايقشلارطقاهضرعييذلاودالقبرطاخملا.كلهىّدؤأ(٢

ةقرشظفحيناديرت،اهلةنايصياباسحالاىلعًايقب.دادجالانمةثوروملاـتاومالاديلت

هلامفالتإ

مهيلاتراشانيذلاهدادجاحدمىلاتيملاءاثرنمتلقتنا«حلانيبكارلا»اهلوق(م

مهتمهولعللوقت.زاجنالابانذالادقاعمواهلئاوارومالارودصو.«هدالتبرطاخملك»اهلوقب

ليمجلاعينصبنورخأتيالوفيرشرمالكلنورّدصتي
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ًامتامدحامهو

ةميميمنل)دلاخامأ

(٢٥»:٣يرصحللبادآلارهزعجار)

ضعبيفوتاهناذخؤياذهاهلوقنمو.ائيشاهرابخانمدرويملويرصحلااهركذ

:تلاق.هنطونعاديعبتامناكواهبراقا

"اهبوبهباطقةيريانثكأهضرآوختنمعّرلااَنْيَتآاماذإ

"اهبونجاهتركابىازخحيروربنعكسملاطلاخكشبانآ

"اهبورغضيفتتاربعلقنتوةنزكُذاَماَذإُهُرنإنجا
4)امالصاسهمماموكحلا-هاسورهكعا.اكم.

اهبيبحاهنعباغاسفنلاوغاوهديقّدش.حزانيريبيأنينح .ماع

هيجيجَيهس

انّبطتساحودمملااهيفربُتيتلاةهجلانمعيرلاتحافاذالوقت.ةبيطلاةحتارلاًايرلا(ا

كلذلاهبوبه
.ع.سممت.تت.ءاش

يتأتاهناكتبهاذاعرلاهذهنالوقت.رطعرهزىازّفاو.بيطلاًاكسلا(٢
ك..-..-2-ء-.

رجدقو.احابصاهريبعبونجلاترشنىازخةحمارواكسملاورجنعلانمرطيلخةعارب

اكسلنايبفطعاهناىلع«رربُتع»

بوبهىدللوقت.ةعساولاولدلاوهوبرقعمجبورغلاو.بصناولاسلضفا(مس

ءالدلااغاكةضئاقيعومدليستووركذليلقنحيعرلاهذه
. وتم .

ياحزانلاريسالانحياكْنحاياناقلطمنالوعفمامهناىلعنابوصنملاوعاونينح)-

تدقف،وسغأ6باوه.لشمكـحاروليسواداهنطونعديعب اهبيبحتدقفيسفنءاكبيكباوهدشمكأودّيفاذاهنطونعديعبلا

ديييييييييييعت





م...عست-2ربعو..

١١مس-هيبيجةيتضلاسلبقمأ–ةيلهاجلارعاوشَيهـ

متملعككا:عكاهم.و.ك.1ص

اربصاوأرنكلوةزعأاوناكاورفمهنأولو
ىلا

م.سرالرو

موظنملاباتكو=٤٧٢:صيزيربتللةسامحلاحرشو=17ةيطخلاماّمتيلاةسامحعجار)

سورعلاجاتو="*ا:٣٥برعلاناسلو-ا-:صردصمةـخسننع(طخ)رهاطيلانمالروثنملاو

( ٢٧ . : » *

سيقمأاهوعديفةساحلابحاصامأ.جاتلايفوناسللايفاهمسادرواذك

انكميملو.ديعسنبابوعدملااهنبايفءاثراهرعشو.(10ص)رهاطيبانباهاوراذكو

روثنملاوموظنملاباتكيفو.روكذملااهنبارابخاوةرعاشلاهذهرابخانمائيشملعننا

بيجنوبايندشنالاقىفنحلاديعسوبايندشنالاقينامركلايفدشنأو:هصنام

. : اهنبايفرتةّيضلاسيقمأل
. -- . مهس..م.. هرةتمل.-.2.مةهمكسمو

"يوأرهشلانمودنسنيأدغبمهبجاجتنأَّدجاذإموصخلانم -

اوعنتمايالاحلاواو«انقلاو»هلوقيفواولا:ةساحلاحراشتلاق.املاستوملانماوقريملو

ملمهباقردّدهتتحامرلاتناكامليا.(ءا)برهملاهجواوبلطيملوصوكلاوماجنإلانم

ءازعااوتافرارفلابهلاوهانماوصلختينااوديري

ـلاق.ةّدشأاوناك:يبارعالانباىورو.مهناولف:ةساحلاحرشيفىور(1

.كلذكناحلاناكازيزعارفنملكناكولو.عيشمالكلارهاظ:يرمنلالاق:يزيربتلا

اوأرفولو.اولشفءالبلااونسحأفليقامعرثكواولذخواوملسأمهنأىلعلديمالكلاّنكلو

ىلااوبيناموياورفولف.لبقةعاجشلاباوفرعدقمحتالومرذعحوضولااوماليملواورينشلا

:سوالاقاكرارفلاحبُقىلااليأرلانسُح

.سمألابةعابثلاهنمُتبّرجاذاىتفلاىلعاراعمويلارارفلاليلو

جايفلالج:ةساحلاحراشلاق.جاجضلالاطاذا:(ااص)رهاطيلانباىوردقو(٣

:ابرحفصيجاجتلالاق.جايفلامسالاواجيجضخضيجضلاقي.اذععجاجضراصيا

اجهبهواهرشيشاخحاصواجحضالاجاجضلاسانلاتشغآو

باحصالنموموصخلانيبلصفينمياعاظفتسالاوعجوتلافعملاوماهفتساةظفلمومذلانموو

قانعالالاوطلادوقلاو.رماضعمجريمضلاورمضلا

ايمودبي
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1 ) ومم

دوهشمسانلايصاوننمعمجتيفهبنيبئاغلاتيفكدقدهشمو

r) 4 هم.جمتمص.ا،ا"مل-.مسج2هعم-وسهتم

دوؤزمريغرباقوظافجلأدنعسبتلمريغناسلبهتجرف
ةرمعمسوواه.سو.مكمموم.س

٢)2ممسموجمم.مم.مءاهماكام

هN-دــتاـسسس.-----------

( مجار. ٢٦-س.٢ه:٢ةرتنعةريمسباتك )

ملعنالو.(436–4مه:٢)ةرتنعةريسباتكيفالااكذاهلدجتمل

ةيديبزلارهازتنبءاديجلاةصقلاهذهبحاصاهوعديكانهو.ةحنملانماهرابخايفام

نباروهشملاسرافلابوكيدعمناكو.ديزىنبديسبراحننبدلاخةجوزتناكو

نأخيرعشلااذهنأاننظىلعبلغيوهيتتلاقاذاغاهجوزةقنعلتقو.اهنع
مو.ت.مسكمه

.

و.عم9وومث،م...م.س.سفال

"يدجومظعنعداقرلاىفافجوي

ىورو.فقومو:روثنملاوموظنملاباتكيفو(٣:٢٩٥)ةغالبلاساسايفيوردقو(ا

ةيصاننالف»مهلوقيزاجملانمو:جاتلاوبرعلاناسلوساسالايفاولاق.لفحميف:ساسالايف

سيبُقمأتلاق.بانذالاةلقسلللاقياكمهفارشايا«سانلايصاونمهوهموقةيصانوسانلا

اذهومهنمنومّدقتلاومهفارشاسانلايصاون:(٤٧٤ص(.ةسامحلاحرشيفءاجو.(تيبلا)

ةتدهشدهشمةبرلوقت.(ها)هتريشعةيصانوهموقةباؤذنالفلاقيبئاوذلاباوفصوامك

مهئابطخنعومهيأرباحصانمباغنمعكباوّنغتسافكموقفارشأنيب

الالوسرنمانلسرأامو»نآرقلايفو.مالكبديرت«ناسلب)اهلوق:يزيربتلالاق(٢

.ةقتآلاظافحلاو.(ها)دوؤازموهفدئازرعذلادوؤُّرلاو.اناسلةلاسرلاىمستو.((هموقناسلب

.- - هتنيوهنعتفشكتجرفو

:يحايرلاليثيونبميعنلوقكعانتمالاوءابالللثمةانقلاركذةسامحلايفلاق(٣

نيرقلاقشغاهألمثيدشاهاّطشظشمانتانقناو

اهنمةطيللاكاصعلانماظشلاو.ةيظشودييفتلخداذااظشمظشقهديتظشملاقي

اهنمظشمتفديلايفلخدت

نزحلادجولاو.ينيعنععنتماداقرلاينافج(د

امب



هيف

١١ه-هينجريهزتنبءاسنخلا–ءاديجلل–ةيلهاجلارعاوشة33–

16 ساسكتمس.-هس2مسسميمو(ص.مهويسس.م

"ىّدعتلاووروجيىسيعديبعانانملاهاقسل"ويلناك

r) هسس.مه2رمساموهكومككديم.هكم--ـبصسموهم

دبعفكنمماهسلاهئاقشراملضرالاىلاىوه.ميردب

هممهم3وو،م9وووام9مسام-oرمعو---

"يدخودجولادياكمومهيفيدنجراصنأدعبنمينامرو

دجتضرأيفوالقلالابجيفىكاوبلاهيلعتكباليتقاي
ي)سيكنكيمل.-و.همومتنيبام.-تتةكب.م1.ماع60-

دقياهرهدفرصهدقنكلو،اّدقبيضقلالثمن

اه.م-ما.سما6.ع60سو.سسممهك.يامرصمهمامةموكاس

يدهعدلاخدغبنمياروينعميضلافثكينميوقلااي
.- . سرو...•.-1.. .

خيراتقبسيملفةحيحصهتياورناضرفاذاو.ةرتنعةريسنعهانذخأاماذه

ليلقبالاةرجملانامزةياكحلاهذه

همسر2

ميهزتاذبءاسنخلا

=٢٤ا:-ريثالانبالةباغلادساو=؟ه•:٣سورعلاجاتو=٩:٥٨1يناغالاباتكعجار)

Essaisur,527ـ531) l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme, par C. de Perceval II

.ةقلعملابحاصونيروهشملابرعلاءارعشدحاينزاملاىلعيبانبريهزتنبيه

ناكووريغلنكيملامرعشلايفريهزناك:يبارعالانبالاق:يناغالايفءاج

(هتنباباوصلاو)هتخاونيرعاشريجيوبذكهانباوةرعاشىلسهتخاواًرعاشوبا

ةنسوحناهياريهزةافوتناكو.اهيالءاسنخلاءاثركذمث.(ها)ةرعاشءاسنخلا

يفوت:(4:٢٤١)ريهزنببمكةمجرتيفةباغلادسايفريثالانبالاق.م٦٠٩

اباديري)ةثالثلاهجرخاويركسعلادمحاوبالاق.ةنسبثعبملالبق(ريهز)هوبا

ةرتنعوهسبعدبع(ا

هلاكلهبهتهبشهماقمويرمقلاوهمتلاردب(٣

كم،عو.كتو:ىورأ
روسكموهوينكرتو:ىوريو(٣

ةبلقترهدلافرصو.هتامآوهماطقيارهدلافرصمّدق)-
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لبقةنسةرشعيتنثالناكامناثعبلانا(انق).(ميقتالوىسومابوهدنم

دعبامىلاريهزةافورخآنممهودقهيلعو.ةيجيم610ةنسوحنياةرجهلا.

(9:١٦٨)يناغالايفءاجامىلادنتساامنايأرلااذهىأترانملعلوةبهلا**

يفاذعأمهللا:لاقفةنسةئامهلوىلسيبأنبريهزىلارظنادمحمنأ:وهو

ديقيامثيدحلااذهيفسيلو(انلق).(ها)تامىتحائيبكالافهناطيشنم

ءاسنخلاءارامو.ةبهلادعبداجنريهزءاقتناىلعلديءىشالو.ريثالانبالوق

:اهلوقوهفاهيبايفريهزتنب

ا)وتيام--ةكيموكو،يصههام.هم.تم.4و--

اضغلالوميمتلادهعالوائيشتوملايفوىتوبامو

r)و(م.معسهوكس2ماسوسم-ملس3موك.س2.ج.-

راذحلىقحدفوهبقاسلىسمافهـتينمىقالاذإ

وعوهمس..2،س.-

"رادقدلخيمللبقنماكمويماي

.سسسسسسسسسس-س-سيل

.رضخأاقرخهقنعيفقلعيهسفنىلعيشخاذامهدحاناك:(اه8:9)يناغالايفءاج(1

ىلعقلعيرضخافزخراضُملا:(4ه.:-)سورعلاجاتيفو(٢٣٧.٦)برعلاناسليفءاجو

يقوت:نايورياهو.(تايبالا)ىلسيبأنبريهزتنبءاسنخلاتلاق.نيعلايقيناسنالا

ءاسنخلالوقت.ممعزيفّرشلانممدالوااوقيلهنوذختيبرعلاناكزرخميقاو.(ءا)ءرملا
توملانمًاعفنيدجيالكلذلكنا

ةينملالوقنمرذحلابجوياراذحلاقحو.دالاىلاهشعنىلعلمحيياهبقاسي(٢

فيحصتوهو.راديحلاقح:(٦:٢٣٧)برعلاناسليفو.ةرخآلادرورورو

برعلاناكلذو.ةوقلاووتعلايفلثملاهببرضيدوقيفدحارمحالاراّدُقوهرادُق(٣

تمظعناوةرعاشلالوقت.هللانمةيآحلاصيبنلااهرهظايتلاةقانلاليصفلتقهنانومعزي

توملانموجنيالهنافاذهلثمءرملاةوطس
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ءايعلل)

٧٥٠دربملللماكلاو-6ا:1يدادغبلارداقلادبعلبرعلانامسلبابلبلوبدالاةنازخمجار)

=".ا:اةيويدخلاةبتكملاةخسننع(طخ)ةيرصبلاةسامحلاو=٢٩ا:٣(رصمةعبط)وا

:(لل)415MPىرخأةخسأ:19403M3)ل)ةردنلةخسن(طخ)برعلاراعشاةرهمجو

ةخسننع(أطخ)راصبالاكلاسم=انيفةخسننع(ةطخ)تايعمصالا=130(م)رصمةخسن

(٣:٥٦٧سورعلاجات=ا٦٦ديرذنالقاقتشالاباتكو=٢٢٠:صةردنلةبتكم

- .- - مهال

ةمالسنبورمعنبلالهنبةثاكنبةملسنببهونبرشتنملاتنبهاجتدلاىه

رشتنملابسنىوراذكناليعسيقنبرصعانبكلامنبنعمنبلئاونبةبلعثنبا

ةقرونبثراحنبفوعنببهونبةريبهنباوههنالاقدقفىعمصالااماو:ةديبعوبا

دئارفلارارغةامسملاهيلامأيفىضترملاديسلالاق:(1:٩١)ةنازخلايفءاج.كلامنبا

ةعاربلابةروهشملاةلضفملايفارملانم(هركذيتآلاءاثرلا)ةديصقلاهذهو:دئالقلاررالو

ةسامحلايفىوراكهتبباوصلاو)رشتنملاتخاءاعدللاهتاتيوزدقو(لاق).ةغالبلاو

كلملادبعىلعرمالاهبتشاانهنمو(لاق).هتخاىليلاهناليقو.(ةيرصبلا

ةيثرملاهذهنوبسنيءابدالانمنوريثكو.(ها)ةّيليخالاىليلاهنانظفناورمنبا
همروتمت

.ةبختلاعبسلايفارملانيببرعلاراعشاةرهمجيفةروكذمهتثرو.همألرشتنملاوخاوهو

مهيعسيفليخلانوقباسلاةاعسلامهومهيلجروبرعلاناسرفدحاناكفرشتنملااما

يويدحامويلااذهو،(ةلهابرايديفناكموهو)مامزأمويءابنالاسيئرناكو
. تتيف..م"مساة .

حومجلاوربنعنبةءالـصوناهاعنبةرمهيفلتقاميظعامويناكنميلايفرضم

دربملاسابعلاوباوباشيحينبدمحاسابعلاوباهاورامىلعرشتنملاثيدحنمناكو.كراعمو

دفا:هللاقفبعكنبثراحلاينبنمربنعلانبةءالصهتاوزغضعبيفرسآهنا
- . . . مك..مامكالى.-ي . . .-

لعفيلعجن.كسفنيدفتملاماوضعواوضعوةلمنأةثثأكتعطقال:لاقفيبأف.كسفن

ةصاخلاوذو)ةصاخلايذجديريرشتنملاكلذدعبنمجرخمث.هلتقىتحهبكلذ

ةبعكبةفورعملايهاهلعلو،ةيناميلاةيمكلابفرعيةيجيومعثخوسودلتيبليقومنص
تي،ص......هب.ههه...-

ونبناكو.صارفينبوخارباجنبرصيقالوهموقنمةملغرشتنملاعمناكو(نارجن

يبن
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مهيلعةـقيرطناوةجرخماواراملف.ينراحلابلعفاملهلءادعابالكنبورمعنبليقث

نبءامسانبدنههلتاقناكوهولتقويفراحلابلعفامكهباولعفمثهيلعاوضبقوهلاونمك

"رصتبمايألاىلعتيمزوزوكّدلأهنافزعىلعةاوفأجاه
٢)مهرورسنكتم3ام-2.وهتاممهيسامو.ك.يموومهكوهو•.يم

ربعلاوسانلاباهذهيفرهدلاوةعماجرادلاوهدهعاتنكدق

)وسكا"مومهكتمه(م.امكهكمسو.عمجتدبام.م.مو.:ك؟هكهب

"ربخلًاهتبذكولويفاتادقواهبيذكترابخالارظتنننحنذإ
4)2.(مدو..ام:ورو2مهممارتم1٥.مومهممهومهمك.ويكموهب-

"رذحلاوقاقشالاىنعفيناكولاهرذحاتنكدقةمجرتتءاج
- -

.ع.س.الو- oومكم-.ممهم.سو.م.-6.سمب Yي

"ّرحتالواهنمبجتالولعنواهبّرسأالناسلينتتاينا

ركذلاو.ةقطعاذانصغلارصهنمهلصاو.روسكملارصتنملاو،رازردصمروز(1

نمهبيلناكامليداؤفجاهديقفلاركذناهانعم.نايسنلافالخيهوةركاذعمج

عمتيبلااذهو.ءايحالادادعنمهعاطقنالهبعمتجانايرهدلوطيننكميالكاهوةفرعملا

اهدحو(لل)ةخسنيفعباتلاتيبلا

بالقناريثكرهدلاناالارادلاهبينعمجتتناكتقويفهفرعأُتنكيأ(٢

ركذامةحصنيباًدّدرمراظتنالايفتنكامنيبلوقي.بذكلاىلاهبسنهبّدكأ(-

تيبلااذهيوزدقو.ابذاكربخلااذهناكولًالوأتنكوهيعنىنغلبذاهبيذكتوهتافونعيل

:نايوريامهو«سانلاىلعيتأت»هلوقدعب(مول)يتخسنيف

ربخلاوءابنألااهبىنثتآىتحهبذكأركذانلداعأاذإ

تيبلااذه.ظفحتلاورذحلاقافشالاو.وتامىلعفقوياليذلاثيدحلاةمجرملا(

طقفةرهمجلايفيور

:(لل)يفتيبلاىور(٥

ُرْختالواهيفبذكالرريفنمهبرمأالرمايناتايتلا

: اضياىوريو

رقتالواهنمبجتاليلااهوانتآانألعنمءاجدق

هلوقو.؟ىشيفاتاينا:(٧٣ص)هرداونيفديزوباىورو.ءىشبتيتأيفا:بلعثىورو

اذلورشتنملاينابمبداراوةلاسرلاىنعمبانهناسللا:(Ar:أ):ةنازخلايفلاق«ناسلىننا»

.ركذموهفمالكلاةحراجىنبمبناكاذاوثنؤيةلاسرلاوأةملكلاهبديرأاذاهناف.لعفلاهلثلا
ملاوبوال

ةنسلاةعمجنركذنمفناسللايهوناسللاوهلاقي:(TAT:٣وا٧٨)لماكلايفدربملالاقو

ح

هيف
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ةَيسه

ا)ومك*اممدكاام.-وريبكسمووو.كماعصعهمهوشب

ربخلاوابنالأاهبىنتتاىتحهـبدنانارحابستكمتيف

r)ومهوم..
و.ممسءوةمهم...-"وهيك.م-

رمتعمثيلثتنمءاجارومهعمجءاجامليسفنلايتشاجن

-

و6ةنسل

.

..م

/مو،مسوهم.د.سهمسيمتمامكسمهرس.م.هلهم

"رّصُمانتودتناكوانيقتلايتحدحاىلعيبالسانلاىلعيتاي
..

لوقتامكنالاوناسللاقثلانمو.ةرزآورازإوةشرفأوشارفوةرمحآورامحهريظنو

يفءاجو...اروسكموأاحوتفمواناكيلوألامومضمآيلابتالعرًكاوعاركوعرذأوعارذ
يفلاق.ىلعأنموقوفنميا«ولعنم)هلوقو.ربخلاومالكلاانهناسللاناةرهمجلأحورش

:بلعثلاقو.ةيلاملادارا:ةديبعوبالاقو.دجنىلعأنمربخيناتاياواولاةثلثمولعو:حاحصلا

يلعنمولعنمزوجيوثيلثتلااهيفزاجواولاتتبثانافتاغلتس(ولع)يفو.دالبلايلاعانميا

هتلعجاذاوُدعبولبقكمضلاىلعىنباًدرفمةفرعم«لع»ناكاذا:دربلالاقو.العنمو

ةلمت،ءانبتالواونمةبلقنمفلايهوةنمبهذامتددرتئشناو..هقفارموهتنونةركت

ةميظعتناكناواهنمبعالياهلوقبةنازخلايفهحرش«حلابجتال»هلوقو.(العنم»لوقتف

ىوريونيحتفبرّذحو.ةيرذعكلذلوقاال،انعم.توملارّفكالوةريثكايندلابئاصمنال

هبأزهتساياةئمرخسردصموهونيتمامضب«رخش»

:دربملاىور(ا

رذحلاعفنيولرذحاذناريحهـفرامجنلااقفترمُتبف

(م)ىورو.شطعلاديدشلانارحلاو.رهسلاداراامناوهيقفارمىلعكنملاقفترملا(لاق)

ةيرصبلاةسامحلايفوبدالاةنازخيفتيبلاىورو.نيزحلانازخلا(لاق).نازخلا

:(T.ىرص)

رذحلاعفنيولرذحاُتنكوهبدنانارحابتكمُتذظف

:دربملاــلاق.دحاوىنعمبامهالكو،سفنلاتجاهف:ةيرصبلاةسامحلايفىور(٣

:ا)ةنازخلايفلاقو.هنماهعزجنموعزوتلااهركذتنمكلذنوكيتشخياسفنلاتشاج

نمتعفتراابقاتدرانافنايتفللترادلاقيوثّدغياهسفنتشاجحاحصلايف:(13

ءاجلاقي.مُهُلف:ىوبو.هلتقباودهشنيذلاعمحلاو،زوفلابتأشجكلتعزفوانزح

.عضوممساثيلثتو.لالفوــلولفاولاقامبروعمجلاودحاولاهيفيوتسيموعزانمياموقلايف

- .- جحلاةرمغنملاقو.رئازىنعمببكارةفصرمثمو

r)جرعوفقوتىنعمبىولعراضميوليو،بكارلاريمض«يتأي»لعاف:ةنازخلايفلاق

ىنعمبنودو،ةقيدصتنكيناليفاتاىتحدحاىلعجرعيملوسانلاىلعبكارلااذهُرمييا

بهذاذاءيشلابىولالاقيو.دحاىلعىولافنالفماقتسالاقي:لماكلايفلاق.ماّدق

ىوريو.انتتاىتح:ىوريو.دحاىلعيولتالسانلاىلعيتأت:اهريغوةرهمجلايفيوُرو.هب

ينتتاىتح:ًاضيا

-.ةسكسك
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.اذااينوةياوتيونتةقانلاتوتردصمومحشلا

"ريغلاويفنلاهنيوحامسلاهنمهبدنتثيلثتنيتجيذلاّنإ

"رطملااهمؤنىطخأبكوكلأاذإهتفجىأبغتالاهرثأىلي

"رولويتلااهتيريرقتاتشاقياماريثُملوئلأتَحاَرَو

"رخآهيارشنمىحلأتمتكوهبميقصلاضيبلبلكلارجتو

هنمو:ةرهمجلايفو.هبلطت:تايعمصالايفو.ءايلعنمتئج:ةيرصبلاةسامحلايفىور(ا

يذلاّنابكارلااذهلُتلقفيا:يحرشيفيدادغبلالاق.ربعلا:(لل)ةخسنيفىورو.دوجلا

.نآيريخ((خلاحامسلاهنم»ةلمجو.هنساحمدّدعوهيلعىكببّذنيتيملابدنلاقي*حلاتئج

رخالاماقمةماقآريغتفءيشلاتريغنممساريغلاو.رمالافالخيهنلارو

برعلاتناك:يمصالالاق.هاعنيءاعنلاقي.توملاربخينل:بدالاةنازخبحاصلاق(٣

هبهنايانالفءاملا:لوقيوسانلايفريسيلمجواسرفبكربكررذقهلثيمتاماذا

الياهوطعًاثيغالنالف:مهلوقنموه:بنيالو،اركلاىلعةينبميهوهتافوربخرهظاو

وتلاو،هزواجتياهاطختكهاطخاو،ةعصقلاةنفحلاو،مويلكانيتألبموينودامويايتأي

ةليللكيفيتعاسنمهلباقيقرشلايفهبيقرعولطورجفلاعمبرغملاىفلزانملانممجنطوقس

حايرلاوراطمالافيضتبرعلاتناكو.ةنسلاءاضقلاىلامجنلكاذكهوًامويرشعةثالثىلا

:ءولايفدربملالاق.ةكرشلاوطحقلاىفعطقنتالهتافحنأديري.اهنمطقاسلاىلادربلاورحلاو

...اهنيعبءايشايفاذهنولوقتياوناكامناو،وناهلبكاوكلالكسيلورخآطوقسومجنعولطهنا

نمعلاطلاةقيقحلايفوهو.لقثيفهبلقتساياهلمحبءانكلوقنموهوزومهممونلاو

تيام...رئاغلاوبكاوكلا

.اهنعرسحتابدح:(لل)يفىورو.اهتءابماربغم:تايعمصالايفىورو(٣

قااملبالانمةلئاشلاسوماقلايفو.(اذا»ـلوخدمىلعفوطعمتيبلا:هنازخلايفلاق

لؤشلا:ةياهنلايفو.سايقريغىلعلؤشعمجلاواهنبلفجنرهشاةعبساهعضووااهلمحنماهيلع

الااهعرضيفقبيملهنأللوشتاذيالوتلاةقانلاىمسُتو.عفتراياةقانلانبالاشردصم

ـلدباهحارميااتءابميورو.اهلمحنمرهشاةعبسدعبكلذنوكيوةيقبيانبلنملؤش

يتلاو،جاجتلاوحايرلانميفعياربغمو.اهكانم

هريغواهمحلنشخىعرملاةلقوبدجلاناليري*تنعمس

. متهناتم -- - .. .. . ..

.لزانملاربخلاو.هلثمدارضلاو.دربلاةّدشعيقصلاو.هتنكوىلا،ًاحلآياهرابحأ(ب

:بدالاةنازخيفوتايعمصالايفتيبلااذهيورو
روناالا

رجنخلاهحافنتنميحلاًاجلاوهبعيقصلاضيبابلكلاًاجلاو

اموبأ
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.- -- . م.كم.م.ةرك2-.-هةمهم-.ممعمس

"ُرّرجاولمرأاماذإيعملأمثاوملعدقموقلأدازلواهيلع
مكت,موكممماصام-.س.مأ.ع..هممهسرغو.اص:مرسأم.م

"رفسلاطورخأاماذإيفرشملابهتبرض:اموكلالزابلأنمأتال

عمووه2دحاوهلزيأ2مهمس م)2سممدبمسهك.سيكم،ك......

ررجلآاهقاتغايفعطاقتىتحهرصبتنيجهنولزالآرعذتو

يارحجأ:ىوريو.رطضاًاجلاو.«اذاD(لوخدمىلعاضيافوطعمتيبلا:ةنازخلايفلاق

ريمضلاو،ةدرابتبهاذاحيرلاتاحفنردصمحافتلاو.ديلجلاعيقصلاو.ةرخجلخديناةثًايملا

ليالاةريظحوةفرشلاةربخعمجرجحلاو.بلكلاريمضلاو.ىلعىنعمب«هب»يفءابلاو.عيقصلا

ماعطلاسانلامعطيةديدشلامايالاهذهلثميفوهلوقي.رجتنم

:ىروريو.حبذُتةاشلاوةقانلايهوةريزجعمجرزجلاو.ةقانلايهوةيطمعمجىلعملا)(

ىلعردقياليذلالمرملاليقو.مهدازلقموقلالمراو.رحنُتةقانلايهوروزجعمجرزجلا

محلرحندازلايتقاذاوهمركنمكلذاودهعدقوةجاحلادنعسانلايجتلهيلاـلوقت.ءيشلا

رخأتدقتيبلااذهو.عمجلاباورزج:ةرهمجلايفو.اولزننا:تايعمصالايفىورو.اياطملا

(موقلالمعلا»هلوقدعبةيرصبلاةساحلايف

ةقانلللاقيو،هتسنمةعساتلايفهلوخدبقشنيياهئانلزيريعبلاوهلزابلا(٣

طورخاو.فيسلايفرشملاو.مالسلاةمخضلاةقانلاءاموكلاو.ىننالاوركذلاهيفيوتسياضيالزاب

:تيبلااذهدربملاىورو.قيرطلاتدعتبارفسلا

ُرقسلاذولجااماذايفرشملابهتبرضءاموكلالزابلاركنُتال

فيسلايفرشملاو.رحنلالبقاهوفرعينأمهنأشنمواهرحنينالبالادّوعهنالوقي(لاق)

هيفكت»هلوقدعبةنازخلايفتيبلاىورو.ّدتماذولجاو.فراشملاىلابوسنموهو

: هتياورو((ةذلف

رفسلاطورخااماذانومألاالوهتودعءاموكلالزابلانمأتال

ةباشوالزابلكةّنسُمةّيطملاتناكءاوسهعمنملاهرحنيهنايايّدعتلاةودعلا(لاق)

لاطوّدتماطورخاو.اهفعضواهراثعنمويقلخلاةقثوملاةقانلايهونومآلاك

عجرتسياميهوةرجعمجرريجلاو.عطقتتفيفختعطقتو.يبملكلزابعمجلزبلا(م
افوخاهلكأعطقتواهسفنىلعفاجتهئاراذالبإلانإلوقي.ةغضمديعيلهفىلاهنطبنمريعبلا

عزفتو:ىوريو.هنملزبلاعزفتدق:ةيرصبلاةسامحلايفتيبلايوُرو.اهتاذىلعهنم

مظكلا(لاق).اهأجفينيحهنملزنأمظّعتدق:ةرهمجلايفو.اهأجفينيحهنملوشلا

تفاخهتأراذالبإلارقمبهتداعةرثكنمهناينعي.ةتغباهئيجييااهتغبياهأجفيوتوكسلا

هنماعزفاعرجىلعتمزلوهنم

--------------
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ا)مما/مرمسهس.موهمساب،بممك..ص.وم.-0.معاككس

زلألفوتلاهنمةمالظلاىشخياملاسيواهيطعيبئاغروخا
r)وسم9رمع-يرسدت.مممووسترخس:س9.سم6ص9.سم

رد)هوهصيقالوقيدصلاىلعهردالبنمهريخيفيلنم

"آاميفاخلأالخسحيالودحأام.شمتالءادتبرثمت
رثااهبيفاالخسحيالودحااهبىشميءاديببيشمي
ي)وسي.اواموoومجم:مهوoوسيعمرصوكممك

ررشلاهمادقانمعملييسابلابمهسفناموقلايفولصدعبهتاك

:هصخلمام(1.:ا)ةنازخلايفءاج.ةمالظلايبأي..بئاغرلاوخا:ىوريو(ا

اذهاهُدحاهجواةعبراىلعخالاتلمعتسابرعلانافءيشلامزالملاوسبالملاىنعمبانهخالا

ثلاثلاو،اذهوخابوثلااذه:مهلوقبكهباشملاوسناجملايناثلاو.برحلاوخا:مهلوقك

موقوةليبقبسنوروهشملاوهوةبارقبسننامسقوهوبسنلاوخاعبارلاو.قيدصلا

.نوراهتخأاي:ىلاعتهلوقريسفهبومهنموهنملةرازفاخاايوميقاخااي:مهلوقك

اميطعيديري.اهيفبغرييتلاءايشالالبقوةريثكلااياطعلايهوةبيغرعمجبئافرلاو

وهيافوذحمادتبمربخوخاو.هتسافلهبكسمتلاىلعنوصرحيووراخّدايفلاجرلابغري

ءانبلاباهلأسيو.«بئاغروخا»هلوقيفةسبالملاهجولةرسفُم«اهلأسيوهيطعي»ةلمجو.بئاغروخا

هلثمومضلابةمالظلاو.باسلانممولعملاءانبلاب«اهبأسيو»هعضومىوريو.لاؤسلانملوهجملا

ريثكلاورحبلالفونلاو.كنمذخأاممساوهوملاظلادنعهبلطتاموهوةملظملاوةملظملاوةميلظلا

لهالاورصانلاريثكلارقزلاو.هعفديياميضلاهنعلفنييذلازيزعلالفونلا:بلعثلاقو.ءاطعلا

ةيدونيدنمتالامحلايفلاومالابلمحتييارفدزيهتالديسلاوه:حاحصلايفلاقو.ةدشلاو

.رماعنعلودعمرمثكرفازنعلودعمهنالفرصلانمعونبةفصرفنليقو.اهلةيطم

هيلعفيرعتلالالخداناليلدلاو.ديسلاىنعمبوهو.مطحوةرّجكفورعممساوهلبليقو

«بورحوخا»هلوقلبقتيبلايوزةنازخلايفو.رشوريخيفسيل:تايعمصالايفو(٢

: تايعمصألايفىورو.ّنجلاالاةزافملاهذهيفسيللوقي.ينيجلايفاخلا(رس

روامم

رثأهعقويداوننماهبألادحأاهبعمسيملوضرأريمل

:ةنازخلايفهاوردقو

رثاهعقويداوننمامبالااهنكاسبعمستملواضرارتمل

ادباءوسينمكادنيالمهلوقهنمو.ةيدانهدحاوهنمردناموهلئاواءيشلكيداون(لاق)

لوزنلاعقولاو.كيلاردنياليا

نم:ىوركانهو.ةديصقلايفتيبرخآلبقتيبلااذهيورةيرصبلاةساحلايفو(د

«مهسفناموقلاقدصدعب»هلوقو:ةرهمجلايفءاجو.رشبلا:(لل)ةخسنيفو.ررشلاهمدق

.(ها)هدعبهيرجةّدشنميا«زركلاهمادقإنمعملي»هلوقو.مهسفنامهداهجإدعبيا



اهب حب

رسعردصمركشلاو.نيللاورشبلايفةارابهرمايو.هتناتبلطياهترظنتسا(1
ر.م

٢٣1س.هيجءاعدلا–ةيلهاجلارعاوشةَي-

ا)ووورركهمصم,-.-هكمسه"عويه(.هجهمدم.مته-س

رسعهترساياذإهيفسيلولجتهترظنتسااذاهيفسيلو .ص.م.مرس

.. م3
٣)وموممهم.سم."بهميمكام.سم.م2.تتواموه%,ةيو

رصتنيوىلعتسيناكدقفامويةأوانميفودـعهبصناما ةا

3سفمم:مهووه.كاأم.ممس2سراممل،مسهرمعسرووس

"رذحلاودحلاهنمةقاخلأى3واومدعاذامتاسكمويبورشوخا

وسهكيم..ًامام.ع.ممعجممولاصوو.مه

"رمقلاةيخيكلاذاوسءاضأاكهبءاضتسيباهشيبورخىّدري .-

عمجرشبلاو،ءاضاعمل:تيبلاحرشيفلاقو.رشبلايمادقنمعملت:ةنازخلايفهاورو

ةمآدقهسفنبهتقثنمناكفدئادشلاوابورحلادنعكالهلاباونقياوموقلاعزفاذالوقي.ريشب

يفيضترملاديسلالاق.نالسكريغطيشنهجولاقلطنموهفحاجنلاورفظلابهرشبيريبشب

تيبلااذهنمعرباةعلطلاةكربوةبيقنلانمثيفًاتيبملعنال:دربملالاقهيلاما

.نيللاتقويفّدتشيالوةانالاتقويفلجعياللماكناديرت.رشيّدضاًرشغوارشرمألا

ةنمسيلو:ةيرصبلاةساحلايفو.هترشاباذاو..هترطمتسااذا:(ل)ةرهمجلايفىورو

نم:لوالارطشلاىوريوهوةديصقلارخآيفتيبلااذه(٩٢T:ا)دربملاىورو.هترساياذا

لثمفيرش"حدم«رسعهترساعاذاهيفسيلو»هلوقو(لاق).قمرهتاواقاذاهيفسيل

هتلهاسمدنعهبحاصجرخينابهلالذتسافاخيالنميفاذهافاو.نهفكوخازعاذامهلوق
. . - .- . . .مت،،س،2

:ريرجلاقامكحدماهتعفادمودمحآهترساعمفكلذكناكنمامافلذلابابىلا

ُروسيمهترسايناوريعهترساناناورموبانيب

يفوتايعمصالايفهاور.ةبصانونودمهدصقالكراصتنالاوزوفلاهلنايا(٣

*عتبتتنكدق:عيمجلايفو.كالعامإ:ةيرصبلاةساحلايفو.كبيصياما:لماكلاوةنازخلا * * تم..كت-.؟..ملو"..رو

خسُنيفوتايعمصالايفوةيرصبلاةساحلايفريخأتوميدقتتايبالاهذهلكيفو.رصتنتو

هتأوانةبراحملايهليقو.ةاوانملجرلاتأوانلاقيةاداعملاةأوانملا:ةنازخلايفلاق.اهسفنةرهمجلا

لاقامكاذكبنالفءابلاقييرثويفيا(لاق).ةاوابميف:لماكلايفىورو.هتبراحيا

عسشلابرأثوهيابيلكعسشبؤب:(دابعنبثراحلانبريبجيلتقامل)لهلهم

بحاصكبراشعمجبرشوبرشعمجوهو.برشللنوعمتجملاموقلابورشلا(٣

يفىورو.ةجاحيفاوناكاذامهدازهموقللصحيياباسكمو.رقفلامّدعلو.بحاصعمج

:تايعمصالايفءاجو.اومزعاذا:اضياىورو.بورحوخا:اهريغوةيرصبلاةسامحلا

(لفاحلاهلعل)دفاحملايفو
امكarوسرمل..-

دارو:دربملاىورو.رانلاةلعشباهشلاو.هبءاضتسيباهش:ةرهمجلايفىور(

:ةنازخلايفىرررو.باحسلانمةعطقلايهوءاحلابةيحط:كورلو.ءىضيامك..باهشبرح

ةيه



4ةجتبرعلارعاوشيفارمةَي-4١٢

ا)»مكحامهة"مس.كع،وميتوودشمكهسهبسهكمر.و1

رمتأيءاشحتلًاىويرمالكوهكرثيرالارمألابعصيال

"رقتحتليللاريسلصيبقأهنعقرختنيَحشكلامّضفآفيه

"زختوُدوجنأهنيةقيقحلايحةقثوحلافالتيةيبيللاناك

"رجتالولامالةليلموقلابرجتءاّرقلاىلعريصملايواط

"رقصلاهفوشرشىلعضميالوةلقترذقأيفاملىُراَي

هانعمو.بورحىدرملهنا:عاجشللليقهنموهبىريبيجىدرملا:حرشلايفلاقو.ةملظلاداوس

ديريةملظملاةليللاءايخطلاو.ةملظلاءاطلاثيلثتبةيخطلاو.اهيفمجريوبورحلايففذقيهنا

هبءاضتسيارونهيأرنوكهلقعو.بورحلايفيريهنوكهتعاشفالقعوةعاجنلماكهنا

ابلاغناداضتمنافصواهو

بهصيالزوجيو.ابعصهدجورمالابعصا.ةيرصملاةخسنلايفتيبلااذهوريمل(1

هبزوفيىتحابعصارماىرياللوقي.هرشابرمالارمتئاو.ىيسلارمالا،اشحفلاو.رمالا

.ةشحافلانمونديالوريخلكلعفيياةشحافلارومالاالامهللااهلكرومالاىلوتيهناو

ءيشلكو:ىورو.ةبكريثيحالا:يوُر(F4ص)ةيرصبلاةسامحلايفو

ةرهمجلايفءاج.ةرصاخلاقيقدلايواطلامضهألاو.مسجلاماضلافيطللافهفهملا(٣

يلابيال.نيترصاخلا(نطبلامظعيا)لجئابيبيللاجرلانملودجمهنالوقي:(لل)

لجر:بابغلايفو.نميسلامذتورمضلاولازهلابحدقبرعلاّنا:ةنازخلايفلاق.سبلام

ىلعلدياذهوهدعبامبقلعتمليللاريسلو.هبايثتقيقشفهرفسلاطاذالبرسلاقرخنم

دئادشلا)لمحتوةدالجملا

.هعنميناهيلعقحيامةقيقحلاو،ةيطعلاةعيسدلاو.ميظعلامخضلا:ةرهمجلايفلاق(٣

ةنازخلاوةيرصبلاةسامحلايفالوتايعمصالايفوريملتيبلااذهو

ةعمجوقيقرلاىلاريصملاو.عوجلاديعتاذاايطىوطييوطنم،عوجلاىوطلا(د.

.ةديدشلاةنسلااضيايهودهجلاوةّدشلاءازعلاو.نطبلايواطوهيانيراصمعمجلاعمجونارصم

ليوطلاريسلاوعوجلاىلعربصيهنايا.رمشتملالبقومهمّدقتيمجرئاسياموقلابدرفناو

:هريغهوريملرخآاتيبةنازخلايفدازو.ىزيربغالوءامالثيحءاديبلايف

رظنلااهتاراجىلادتشيالواهعلاطيىنأنعرتسلاكتيال

ترخأوتايبالاتمّدُقامبُروخسنلايفريبكفالتخانيعباتلانيتيبلاوتيبلااذهيف(ه

(٧٦ص)ديزيبارداونيفتيبلااذهزجتلدبدقو.اهريغزاجناواهضعبرودصنيبعمجوا

يبم.ودبي

رو

سمهس



١٢ o هيجيجهاجتاذلا–ةيلهاجلارعاوشَيهس

ام

ا)وسه/ممسهو

رمغلاهبرشيوزتوءاوشلانياهبملانا.محلةذلفهلفكت
صاهمسا

.ال

.- صومم9. . :
٢)و(مومفمهه.بعالل..وممس2رمهرو,كت.م2مس

رظتنيزفيملناوجنلكيفةحبصأوهاسمتسانلانمأب
٢)وسكمس.كككممألأو

رمقلاخسفىتحليللاجذبومهلجارميلغتنأموقلالجنال

يفهحرشدقو.(قاسل)زيغيال»هردصيذلاتيبلازجععم:(FAا:٣)لماكلايفو

ةيرآلاهنموهبتماقاياناكملاثيراتلاقي.فوشتيورظتنيىراقي»هلوقب(ل)ةخسن

رظنيثبلتيالياكلمتلايزأتلا:ينابيشلاورمعوبالاق،ةيادلاهبدشتيذلالبحلاوهو

اهنأمعزتبرعلاو.نطبلايفنوكي:ادرقصلاو.داوشلامظعسأرفوسارشلاو.ردقلايف

سبحتيالياىرأتيال:(٩٥:ا)ةنازخلايفءاجو،عوجلااهعمنوكيونطبلايفنو؟ةبيوذ

.«ىرأتي»يفرقتسملانملاح«ةبقريالةلمجو.ردقلاماعطكاردالثبلياليا..ثبلتيالو

يفامجضكبقريسيلفيلاعملابلطيفهُتيهامناوبرشلاومعطملايفتسيلهتمهنابهحدمي

لثمةبيودرقصلاو.علاضلافرطفوسرشلاو.يضميواهكرتيلبفرشهلرماباماذاردقلا

ملو...ةيلهاجلايفبرعلامعزاذك،هيذؤتوعاجاذاناسنالابيصتنطبلايفنوكتةيحلا

هفصي.ضعيفهفوجيفرقصالهناداراامناوهفيسارشىلعضعيالارفصهفوجيفنارعاشلادري

ةينبلاةحصوقلخلاةّدشب

.ذاذفةزخ:(٦٠٧ص)تيكسلانبالظافلالابيذحتيفوتايعمصالايفىور(ا

.ةيرشيفكي:ىورو.دبكةذلفلماكلايفىورو.دبكلللاقيومحللانمةعطقلاذنفلا

عمجناذلفلاوًالوطتعطُقمحللانمةعطقةّرحلا(لاق).ناذلفةزخ:ةنازخلايفىورو

.يوريالريغصلاحدقلارمُعلاو.اهلكآينعياهباصاامبملآومحللاودبكلانمةعطقلاةذلف

هتايااهبىرتيفاهلكأييديبكنمةعطقءاوشلاعيمجنمهيفكتدارا:لاقيزيربتلاحرشو

بارشلاوماعطلانمريسيلاودازلانمليلقبيفتكيلبمونبسيل

احابصوزغيةكاىنغملاو.عساولاقيرطلاجفلاو.يبوالك:ةيرصبلاةسامحلايفىور(٣

لكىلعسانلاهنمأياليا:ةنازخلابحاصلاف.ناكتقويايفهتاوزغءادعالافاخيفءاسمو

يفمضنافايزاغنكيملناومهيلعريغينانوفاخيايزاغناكناف،الماايزاغناكءاوسايلاح

هنورظتنيوهوزغنوبقرتيمهنالاضيا.قلق

خسفو.ليللالواراسناجلّدلاو.رودقلالجرلاعمجلجارملاو.ةقحتساهلامعا(مس

: ةرهمجلايفيورو.تايعمصالايفتيبلاىروراذك.هؤوضفعضرمقلا

. . - ماميلاحسميالوحابصلالاق.مجاربيلغتناموقلالجعملا . .

.رصبلاحسفيىتح:بدالاةنازخيفو.رمقلاحبصيىتحليلل)رئاسلا:يناثلارطشلايورو

نعهباحصألجعيفعزفلاّفختسيالعزفلادنعشأجلاطبارهناديري:تيبلاحرشيفلاقو

وبأ
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ا)*.صومه
ةم"مماملك.م.س-.ممت1-.همهكماكام/ممهم

رهتعييموقلامامالازيالويبصنالونيانمقاسلآزيغيال

r)ومتغم."م.كميوءاشامكرا.دممكياعهسممهو..

"سكينيلضتلاوذعرلاكلذكانعًالوقارهدةبهرهبانشع

٢)وسه.ك.س"ممهرس.كسسم.دو،1-2هيام.م.منماصـسهم

%. ومكتبعسجهمماصهكدهممهه»كماملك.كت.س.س.سهمك
)وآاتكلرخاالءامسانادنهةـقثاخانمحىفتدصا

ىرت(م..-.يع-2صمر.-.

"بضمتممًاتاقتمصناوانعخآقلأةداقانمثحلاق
رصرعسعمالالراصلاوةعرجرشلالافءزجاملرب

اهرشوهسيلهانعمليقو.حبصلانماعستمدجييا«رصبلاحسفيىتح»هلوقو.خابطألا
.- حبحسفيلكويينعي

بصنلاو.روتفلانالو.يشملانمديري.قاسلايكتشيال:(لا)ةخسنيفىوريو(ا

زجععمتيبلااذهزيمتةريثكتاياوريفلدبو،مونمو:تايعمصالايفىوريو.بعتلا

لاقي).اهبيجيالقاسل)زمغياللاق.بصونم:ةنازخلايفىورو.«ىَرأتيال»قباسلاتيبلا

.ءايعالانآلاو.قاشملاهلمحتوهّدلجفصي(اهيشمبتجرعوتملظاذااهلجرةبادلاتزغ

ىورو.هلثمثرفتقاوهتوفقياهرفقاهرثاترفقوراثآلاعابتارافتقالاو،عجولابيصولاو

هناهانعمولوهجملاءانبلابُرقتفي:(٧٦ص)ديزيبارداونحرشيفتيبلااذهسابعلاوبا

قحليالوعبتيفسانلاتوفي

ةسامحلايفىورو.انقرافمثارهدكلذبانشع:لماكلايفوتايعمصالايفىور(٣

هبانشع:بدالاةنازخيفىورو.ركنينعطلادعبعرلاكلذك:يناثلارطشلاةيرصبلا

ةديدحلايهوجزلاوعرلانمايلعلاةديدحلايهونانسلاامنالصنلا(لاق).انقراففايحةبقح

بهذيوكلميءىشلكيألثماذهو.اضياناجوزلااهللاقيو.ىلفسلا

ةحاسيفرضحتواكادجكنمبلطينمىلعمركتالألجرلامعنكناـلوقت(٣

يفوبدالاةنازخيفوريملتيبلااذه.رضتحتسانلادنع:ىورو.مالادادتشادنعلاتقلا

لماكلا

لتُقثيحةصَلْخايذمرحهبدارامرحلاو.بيصا:(لا)ةخسنةرهمجلايفىور(

كلىنعيال»هلوقو.(ةمجرتلالواعجار)بهونبرشتنملالتاقوهءامسانبدنهو.رشتنملا

ةرهمجلايفيوُردقو.ةيرصبلاةسامحلايفةديصقلاماتخوهتيبلااذهو.هيلعاعد«رفظلا

هيلعوعدتواهيبالتاقبطاخت،قبسامباوصلاو،ىملسنبدنه:(مول)

كلذفربصلاانملعنالوقت.رباصىنعمبروصعمجربصلاو.ربصلافالخعزجلا(ه

تيبرخآوهو،ماركنيتلاحلايفاننايا.اهيلعانعيبطةميشكلذفانربصناوةيابلاةّدشل

امودبي
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ا)ومم2م.معوهمهم."اممامضلم3مسعا-دسعموهم"وهومهكوأ

ردصهلامدروموقلاجصةناخيثوليفنهثغلملرون

r)2جسلكو.سممسموهكدنايتماجيس.مومoمسع.

رضحوأناوغراهنيعأمضوةيغصمثيلثتنمليخلالبقاو
- وا .-

٢)ومي"مس2..هةمويرورمعهممءعةجورصانمهك-كيمووهمك.

"رطخلاوةالعملاهلنوكيلووامقجكاهتنالهوهولتقتنا

4)وجةنواعاس.كسممش"ووءاص"و"ًامصدلوياموهاملك
رجتسمهاداعنملةلادعلامسهراط.لوجاورغثلاكلاسلا

ه)و،مهوريمساهمه/ممهسجممدسمأممهممادم،ورمعسهام

) رشتنمهللاكلتدعبيالفبهذافاهكلاسيتنكاليبستكلسناف

ةسامحلايفىورو.لماكلايفدرلاواذكو.انتبيصمتّدهدقف:ىرورياهيفو.تايعمصالا

ىنعمبةباصملا(لاق).انُتباصأتّدهدقف:ةنازخلاةياورو،انعزجأبطقلالثمف:ةيرصبلا

اتيبدربملالماكيفدازدقو.اناوقيأفوذحملوعفملاولعافوهو،ةباصمهللاربجلاقيةبيصملا

:وهوخسنلانماهريغيفاوريملاذهدعب

ركذلاكئالآنمودالبلاكنمينكرديمثيميزحُدشاينا

:تيبلايوُرو..لتقبهنخيملول:ىورو(1

ُرّدصواسانلااذجمليذروهبرمتسألليفنهتنيملول

ةنازخلابحاصلاق.ةينملاانهاهدرولاليقو.بالكنبورمعينبنمليقثونيمهليفنو

مهلتقيناكهناداراةادغلاببرشلاوهوحورصلاهاقسهحبص:(٩٧:ا)

رداقلادبعلاق.طقف(٧٩هوTAا:٣)نادلبلامجعميفوبدالاةئارخيفيوارتيبلااذه(٣

يتأتتناكياناعضومرضحوناوغرو.كوحنةلئامةيغصموةلبقاهلعجليخلالبقيدادغبلا

.نادلبلامجعميفىورو.امهيفالالزنميفمانتتناكاموًانيعضوملانيذهيفمكيلعةليخ

ةبغصمثيلثتنمليخلالبقاو

r)كءاسنيبسيدقف:ةرهمجلايفيوُرو،اليوطارهدمكضعايااقحكابثا.

ةنازخلابحاصامهوريمليلاتلاتيبلاعمتيبلااذه.فرشلاراطقاو.فرشلابسكةالاغملاو

لماكلايفدربملاالو

مصاحملايارجتشملاو،ةرهمجلانم(لا)ةخسنيفىوستيبلااذهوريمل(

اليبستكلساذا:ةنازخلاةياورو.تكلسامإ:لماكلايفوةيرصبلاةسامحلايفىور(ه

ةكلاستنا

يب
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وسي

ةممبال

ةF":"توقايلنادلبلامجعمو=ا٥٥:ص(نديلةخسننعطخ)نييلذهلاناويدمجار)

(٣:٢٤٤سورعلاجاتو

.ةيمهقلاةشيبتنبيه:لاقاهبسندرواو(***:٣)نادلبلامجم"يفتوقاياهركذ

اهوعديهناف(٣:٣٤٤)جاتلااما.(636:ه)ةنيثبتنبةيلد:ىرخاةخملايفءاجو

.مدقتامىوساهرابخاواهبسنيفدجنملو.ةيمهفلايءالنبةنينأةـنبابنذ

يفاولتقاوناكواهتوقيفرتهب(١٥٠ص)نييلذهلارعشةلمجيفدرورغشاهلركذو

.اخيراتمويلااذهلدجتملو.ةكميضارانمناكمةروص:لاقوتوقايهركذةروضموي

يفءاسنخلاةمجرتعجار)ةروهشملاةيلهاجلامايانمةرؤحمويوةروحفيحصتهلعلو

(12صاهناويدحرشلوا
ممو/همم

ا)اما.اكممه1ةسوم-.سما»هوهسسيممهمع--

اينافناكؤلعمدلاءانفمويومهروصيمويرشلامويناالا

)ملاسمارصمهد،.م:ص.س.دسهكسوهماهحعمهتاهمم

"كابناكنمليفلانطبةعرجياوجواوميرقتكباذقأيرمعل
د

-.

- ملا.سم. -

معص.س"كسهمموكمس
٢)كايمج.ه*هومكواكدلاهيلاامورهفصوب

ايواذرضخامجنلانورخّديالومهفيضلوحيالًاموجنمتلت
"اينابكلىرااليناميرجتهرسكممهكممُد

ـهييجيتـ

نألةيفاكيهو،مايالارشنمُّدعتةروصيفترجيتلاةفقولاهذهنالوقت(1

كلذنكمأولاهفرتتوعومدلادفنتست

يفوةعرجلاففخمةعرجلاو.مهنيبواهاوقنيبةعقاولاتناكوعرفينبتداراعرف(٣

- هنيعبعضومليفلانطبو.اهيفتبنالةيوتسمةلمر

هلعلو.ًاموحلمتلبق:(اههص)تايلذهلايفىوردقو.هتمياوموقلاةداسانهموجنلا(مس

.نتنلاوذمعطلاريغتملامحللانعةيانكرضخالامحللاوّدرياليامهفيضلوحيال.فيحصت

اممهل،تويلاملامهفويضنومعطيمتديرت.هتّدمكلتيفبيغملايواذلاو

ريغتوهنمدسف

ملتاماملفهارذىلايوأتتناكيذلاوهليتقلانادارا.لظلاوفتكلااذهءاملا(

دنسودامعكلذلقبي

رخت تمم
دهت

دق تم ىحبصا يف امس



نم

.

١٢٩مقيفسابعلاتنبةطير–ةيلهاجلارعاوشِةَي

سابعلاتاذبةطبار

=٢ا٦:ارصمةخسننع(ةطخ)ةيرصبلاةسامحلاو=ا٨٥:صيركبللمجعتسااممجعمعجار)

=٢٥-٣٣٠:٢و٣٧٣:٢و٣٣اوا12:3:صءاسنخلاناويدحرشيفءاسلجلاسيئاو

(٢٥٨:ادربملللماكلاو-ا86ديردنباقاقتشاو

نمناكديردنبالاق.مدالابفورعملايبلشلاسنأنبسابعتنبةطريه

ةرْوَحموييفءاسنخلايخاةيواعملتقمربخيفركذهلوةيلهاجلايفمالسينبناسرف

كلذدعبسابعلالتقو.(12ص)اهناويدحرشلوايفءاسنخلاةمجرتعجار)لوالا

:لاقفجزتموييفسادرمنبسابعوراثكردافمعثخنميهةفاحتونبتلتقةدمب

يسارضأويباننعرشكتبرحلاومهرايديفانعةفاحتغلبأ

يسابعىعرصاليتقنيعبس.مهتابسنمجتابانلقانأ

ةديصقعلطميفهدجترعشلااذهو(انق).اهابايفرتةطيرتلاقو:ةديبعوبالاق

.اهجوزيفهتلاقةأرمالهناليق(1:٢١٦)ةيرصبلاةسامحلايفو(٢٣١ص)ءاسنخلا

هتخاتلاقفروصنمناميلسينبنمالجرتلتقمعثخنا(1:٣٥٨)لماكلايفو

:(ملعاهللاو.80اصعجارةلبجموييفناككلذلعلو)هيثرت

صامهوسمكمت--س رسسهممجسو2ممهم.هسرس.2،سما.م.سمك

"امعثخلآمتيدراىتفلامعنلنيهجيلعيرمعامويرمعل

r) امجلافخاناكارشابضهىلإةشيبلاخلادروأاماذإناكو هي

تمسقالوقت.مترداغ:(F11:1)ةيرصبلاةسامحلايفىور.متكلهايامثيدزا(ا

الجرمتلتقسابعلامكلتقبمكنايليلجءيثكيرعًالعأيفالنيقيقداص"مسقكاذويرمعب

ملءاسنخلايوخانالءاسنخللسيلوةطيرلرعشلاناىلعلدي«معثخلآ»اهلوقو.اميرك

.امهضعبتطلتخاةدحاوةيفاقورحبنمةطيرلوءاسنللناتديصقنوكتوا.مشخونبامهلتقب

ضعبناىلعاليلدهيفنافيأرلااذهديؤيامتيبلااذهدعب(T34ص)ءاسنخلاحرشيفو

:تلاقفةطيرلالامىلارعشلا

امغرأوباصيناانيلعزعفامهالكميلسعرفهببيصأ

هدسأببرضيةماعةيدوانمداوةشيو.ليخلامدقااماذا:ءاسنخلاناويديفىور(٢

ةسامحلايفىورو.ناكممساكارشآو.ضرالانمعفترااموهوةبضهعمجبضقلاو.لثملا

ام
w Y
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"امهتافدجتحيرهتقزذرجاهنأكالاغراوُهَرَلَسْرَأَف
رسيف

و

رصهم
عم

r)سمامص.عم-سوهريصمرسفمممكهمهمههمو

امكاهراوذوشكيىصحلاناكوهدعبنيقعتدقياوحلأىسم
مسصهكك،صس.ممهمعم،ك.عريانيسممسس4سماوةمي

"مضهلاةلاحرلاتحتاقلقىلااهلُككوباهتلابءاشعتباف
رصم.موممحمص.س،يكدعمكسك.ـه-.ماعوم2هكسس.م-هصي-

"امهيعباهتكراطالخسرلاوألقاعيذراطتملاماذإتناكو

"اَمُهفتلأسرافلاومهتمضعوةمزألكيفريخلالامثناكو

بضهىلا:ءاسنخلاناويديفو.يداولاحسقنموهوجرشعمججارشآ:لماكلايفوةيرصبلا

ةيطماهبخينيفاهلاوهاةرثكواهادمدعبعمةنكمألاهذهيفلحيناكهناديرت.كارت

ليخلاماحلالاولبالللصالايفةخانالاو.اهمجليو

ىلعةبصنونيلالهسلاريسلاوهرلاو.لماكلايفوةيرصبلاةسامحلايفةاوراذك(1

يهوةلعزعمجوهولاجرلالثمكيالاحلاىلعبوصنمًالاحرو.اهلسرألقلطمثلوعفمنا

اهتعرشبهبشتيا«حلاذارجاخاك»اهلوقو.ًالايريوقاهلسرا:ءاسنخلاناويديفو.ةماعلا

يفو.رحبلايفكانهةيبرتلةماقاىلاهتقاسودجندالبحيرهتعفدياهتفزاماذادارجلا

هتهاز:لماكلا

يهويفاوحلا:ىورو.رفاوحلابناوجياوحلاو.طقفءاسنخلاناويديفيوزتيبلااذه(٢

ىكااذارثألاىقلتكلوقنمانيقلتو،ريسلاةرثكتَحلاواهرفاوحتيفحيتلاليخلا

ةرثكللوقت.يمدقويقاسنيبةيلادلانمرفاحلاغسررخؤميفوةربادعمجراودلاو.لحمضاو

ىصحلااهنمذافاهرفاوحيفعجوليخلاباصاهنالوج
نيينعملمتحيباهنلاو.اقلققا:ىورو.ءاشعتءافف:(ا٨٥)يركبلاهاور(مسا

ةبهانردصمنوكينايناثلاو،مئانغلابةلمحمتداعياةميقلاوهوبضنعمجنوكينالوالا

اهموحلتفجدقوةعرشلاورضخلايفاهضعبيراجتياوليخلاتداعيآريسلايفهاراجاذا

اهحوشكرمضلاهرهظىلعاهلاحرتقلقفتمضهو

ةماميلابعضومسرلاو.دجتبداوليقولبجاضيالقاعو.ةنيدملاوةكمنيبلمرلقاع(

.ةكمىلاةماميلاقيرطىلعدجبلبجنا:هيقفلانباهيفلاقفمهعامأو.دجتبداواضياوهو

،مئادلاتقيفامئاديرتسرلابانيحولقاعنجوزتلاىلاجرختتناكليخلاهذهنالوقت
موقلاأجلميإيحلالاق.ءاسنخلاناويديفالإورتملةريخالاةثلاثلاتايالاهذه(ه

:ىوريو.ملاظلامشغتلالصاو.ةأطولاديدشلامشغتملا.ةبدجملاةّنسلاوةدشلاةمزألاو.مهدنسو
متسمم

فيحصتوهو.مشقتملا

وبأ



زيم حاب

١٣١هيناعيةيبالكلاءارهز–ةيلهاجلارعاوشةيويح

ا)،سمهكم-ه.سهع•.مكسمأ/كهرسكةكوه13و.مصو)و,ر..-6.ع.ع

"امرضأءاشناوارهقاهفطيفترمثأبرحلأاذإايلعلاضهنيو
r) رسوهمك.هللاسمسيهو،م2ويعيسهسوهوهللمهمك-موه.س."1يب

امجتسىتمنانيعلااهبدةربعرادحاكفناالتمسقاق

-

ةيبالكلارهاز
سم

(ا٩ا:٣رصمةخسننعةيطخةخسنةيرصبلاةسامحلاعجار)

ركذىلعاهبحاصةزيملوةيرصبلاةـساحلايفالإاركذهذهءارهزلدجتمل

:«ةّيبالكلاءارهزتلاق»ءاثولابابيفلاقفائيشاهمسا

م)و.كمسدبعم9هممهاصكيكويب9رسسك.هممسومهوهتتامك

جعصوىرثلادعجلياهاقنهنودويعنبىكذنمتهوأت

ي)و

ججسوهوميضالنأبلغأوهبىتقينيليللامانأتنكو
ةريمس,هتو-..

"حيرجذاوفلاواًدبأملسلانمدجأملوؤدعلآتملاستجتضاق

اهراعسابةراتوبرحلاراندامخإبةراترومالايلاعملابلطييا(ا

عمدلابالطهتىتحيا«امجستل»اهلوقو.امطحأىتحنانيعلااهبلوجت:ىوريو(٣

لعج))اهلوقو،هربقكلذبتدارا.لمرلابيثكاقتلاو،تفسأتوترسحتتهًوات(م

روبقلاقوفعضوتضاربلاةراجحلاحيفصلاو.ةلمرواستيملفًاثيدحيفناديرت«ىرثلا

. هسأباهتقثلةنئمطممانتتناكاهناديرت.ةمالظلاميضلا )

ىلعيهنيورمأيامبةيضارةملستسمودعللداقنتناىوساهلقبيملهناىنعملا(ه

. اهنممغرلا
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قثعم

ًاكترسوصهو

=انيفةخسنيفتايلضفملارخآيفتايعمصالابةفورعملادئاصقلانمنيرشعلاوةعباسلاةديصقلامجار)

:صديردنبالقاقتشالاباتكو=٨٠:ص(طخ)روفيطرهاطيلانبالروثنملاوموظنملاباتكو

=1٧٦:صنديلةخسن(طخ)تيكّسلانبالقطنملاحالصاو-٧:صديزيبالرداونلاو=ا٢٧

سورعلاجاتو=٢٦٩:ا٣و٩:٢٧٩و٥:٢٧٥برعلاناسلو-.14:صهلظافلالابيذهتباتكو

(٧:٢٨٢و٣:١.٧

دقو.تايعمصالايفاهتديصقلؤايفدروامكةّينهجلالدرمشلاتنبىدعسىه

تنبىملس:(١٣:٣٦٩)برعلاناسليفاهاعدو.ةينهجلاىملسةريثكخفيفيور

لحميفناسللالاق.ىدغشاهمساناببوصدقيّربنباناالاةينهجلاةعذجت
مومك.ي:-.بع.ك*ة.1:01-..-

(اذك)ةيّدخمتنبىلعيهليقهذهةيوجلامايففلتخا:(٢٧:*)رخا
متتمل»هلا..-.-.وم..موي

.ةينهجلالدرمشلاتنبىدنسيه:ظحاجلالاق(ججحلاوهو)يربنبالاقو.ةينهجلا

هلتقلدرمشلانبدعسااهيخايفاهتلاقهذهةيثرملاو(٣٧٩و٩:١٠٩ناسللاعجار)

روصنمنبميلسينبنميحمهوزهبونب

<وك2ه-3--وكم3و15رورسم3ىس-

الهلكىليلتيبلاوعوراينونملاو.ثداوحلانما

و-2هكمووومو"....-مص.م.-.هلرس)ميسالو.مرم

"عجتونويعلايتهلثملواًدعسايَيكياةيلختتيباو
9سم.س.سنكل،م.ةرمرم-ةيلمتكتملام"معامو.مهبويسيد

٢(عمدتوليخدلاعزجلانمىكتاهنأةحيلطلانيعلانيبتو ..

ا).هآ

:(8ص)رهاطيبانباةياوريفو.مونلاعوجلاو.عزجلاوعورلاينيصلاياعورأ(1

صو.مهورمعصعجناام

عمدتونويعلايكبت:ىورو.ةبلجم:رهاطيلانباىوروةشحومةغرافياةيلحم(٣

همأليو»اهلوقىلاةعباتلاتايالاعمتيبلااذهموظنملاوروثنملاباتكيفوريمل(٣

.ءالبلامظعلربصلاةلقوهوعَرْجاو.ءاكبلاةرثكلةيبيغملايهةحيلطلانيعلا.«الجر

نطابلاليخدلاو

وبأ



ديب

١متامب.هيجيجةينهجلاىذغش–ةيلهاجلارعاوشيَيهس

المه.س،ءيوهتامص(ج,8.1ه,سمجممكمم9اهنيباممسهممس

عقياملعنأولكاذتملعوىضمدقاميفلبقيلادبدقلو
مهكمممسرصمعس.عرسو--------15مممساوتم

عزجتنمىكبولونايتيالامهالكنوثملاوثداوحلانأ
)ودعسسماكيرماعممالسم.اهم.ءومتوهتآالهاسهممس

1 عبتيسنيلوالاليبسامويارخؤملكنابتملعدقلو
سمأمسسكe---يعيةكيامسكعo.سمهمكم

عقوقبهاذرايتلكناعفاناملعنأولتملعدقلو

اوهجلانأنأتنقيأدقواوكلهةربعيلىضمدقنميفسيلفآ
r) 2 كممكمهعممامتمل2(مس.وكمدب.صس1211ك..و.م

اوعتموامهموقلءاجرلااوعابمهنأوليفاصرلابىلتقمأليو
هكي..م

"اوُقَّدَصَتَفمهلبقكلذكاوناكىوفميتنللشلاعيمجنمك
ي)وكسممهوو:سبد*كمس.مسوملك--هومسهيممهمهممعم

ه)عسيمتم.سيسعم.كيسمهاوهم

عإلاركملاّنأىريذقوهسهنبىكلأةعدجتنأّداج

مهّدقتنمنوعبتينيرخأتملاونوتوميلكلانادارملاو.عبتيسلامّدقملوعفمليس(1

توملاليبسيف

.فاضرلا:ىوريو)عضوممسافاصرلاو.افيحصتهنظنو«احرلااوغلب»لصالايف(٣

يفلتُقنممأليولالحدقلوقت.هعقومنيبيملونادلبلامجعميفهركذ.(فيحصتوهو

ةليطتسمةايحبمهموقاوعتممهتيلوامويمورينابءاجرمهموقلاوكرتىلتقلاتيلوناكملااذه

مهلمشماظتنابنيحرفةريثكماوقاىضماميفشاعدقلوقت.ةعومجميالمشلاعيمج(مس

رمعمهلمشرهدلادّدبواوقرفتواوعّدصتمثمهدادوءافصو

هلعلوةينغملاةأرملاليقوةأرملاةنايقلاو،ةرفقلاضرالايهوبسبسعيمجبسابسلا(د

.افيحصتهنظنومهبازلصالايفو.ىرملاوتابنلادأرلاو.مهدازينفموقلاىوقاو.ةحنالاانهدارا
متت

قرفقضراباولحمهنكفينباتومباورقتفاموقىلعخاونلاكبتلفلوقت.بصخعرقو

. ةيصختمهيعارمنوكلاحيفاوشحوأف

يهىدهشناةديصقلاةمّدقميفقبسدقو«ةعدجمنبا»تايعمصالايفيوُراذك(ه

ةعذجمواةعدجملعلو.«ةعذجتتنبىلس»اهوعديبرعلاناسلبحاصنأولدرمشلاتنب

اهاحضواهبحمسهسفنبداج.عامثلايكلاو.اهاخاهيلاتبسنفاهذجوه(ةعدخم:ىوريو)
:ةلمحتراصوهتدقوتيمحامللاتقل)طسويفهيبقعىلعصكنيمللوقت.توملادنع

الئاهارعاناسرفلا



دهعيفبرعلارعاوشيفارمَيهـ١٢س4

"عورأيفايفلالانوالياهرهظينيليالجرهمأليو

"عبثألامشأاذاةأطقلأةزوةضيفوةريضحهايملأذي

"عزعزيرجبوركملاىلاهبوتّقلترباعلأىرخأىلإهيو

"عوقولاباصأاذإباختنالاىلايلتعيوةوثعلاحذقلأربكيو

"عايداهولطبلتاقنوةيرسسأروةيواققايس

هلكتيبلاءاجروثنملاوموظنملاباتكيفو.فيحصتوهو.دياي:تايعمصالالصايفو(1

يفايفلاواهعطقييايفايفلالأسنو.اهنععنميواهيبجتياالبإنيبو.ىنعمهلصلختسيالافحصم
رافسالاىلعربصلاوريسلادعبهتفصو.اهيفءامالةزافملايهوةافيفوءافيقعمج

لاق.هتصالخهذهًالوطماحرشهوحرشوةغللالهانمريثكتيبلااذجدهشتسادق(٣

ةضيفنلاو.ةعبرالاىلامهنودافةرشعلالبقوةينامثىلالاجرعبسنيبامةريضخلا:ديبعوبا

نعيورو.ةعامجلامهتضيقنوسانلاةريضحنا:ءارفلانعيورو.نوضفنينيذلامهوةعامجلا

رمشىورو.عئالطلامهوليخلانومدقتينيذلاةضيفنلاو،هايملانورضحينيذلاةريضحلا:يمصالا

نبالوقو:يرهزالالاق.دحااهيلعسيلةضيفنوسانلااهرضحيهايملاةريضح:يبارعالانبانع

.متلهاوفشكيلنيسسجتضرالايفنوثعبيةعامجةضيفنلا:يربنبالاق.نسحايبارعالا

وزنيهناىنعملاو.هايملانمةجراخيالاحلاىلع«ةضيفتوةريضح»بصنو.فوخواودع

لظلالامساو.«ادحاوىديوافلآادلاخاي»رخآلالاقامكةضيفلاوةريضحلاعضوميفهدحو

.ةرومضوراهنلافصنغولبلالبساو.سمشلاعقيهنالكلذبيبللظلاعبثلاو.عفترايا

:يرهزألالاق.ايرثلاهعابتالاعبثيمشتيبلااذهيفنارذلاوهعبَّتلا:ريراقلاديعسوبالاقو

باوصلابريرغلالاقامهبشاامو(لاق).عباوثلاوعباتلانارّدلايمسيبرعلاضعبتعمس
ةاطقنمًالدآ:لاقيكلذلواراهناهدرتاملقواليلهايملادرتاطقلانال

ياعزعزيرجو.فطللاوسنألاتّقلتلاو.انأشمهضواوماناذآباحصاىرخأ(-

نيجاتحملاةثاغاىلاعرسيوهموقراغصىلاهرظنفرصيناديرت.عيرس

.حادقلارئاسةهجريغىلعازئافجرخييذلامهسلارسيملابعليفوهدونعلاحدقلا(ه

ىورو.يرجلاديدشلاعوعولاو.رسيملايفنيرماقملاحادقابلغيياباحصلاىلاابيلتعيو

. نسحلاباشلاوهو.عرعرلا:روشملاوموظنملاباتكيف

.دئاقلايداهلاو.شيجلانمةعطقلاةيارلاو.لاتقللنودعيناسرفلاةعامجةيداعلا(ه

ءابس:ىورتايعمصالايفو.(TYه:ه)ناسللايفهاوراذك.اقشالفلاقشييذلاعلسملاو-

. ةيرسيداهوةيداهقابس:روفيطرهاطيلانباىورو.عقسيعادو..ةيرسيداهوةيداع
صت.امومعواممستت

و

عمسماعادو

دعب



ربم حاب

١مسحهيجيجةينهجلاىذغش–ةيلهاجلارعاوشَيهس

ا)ورسهكمس-2كرصوهمةثااممس-"ما-اموهموم e - شم.سمممك

عشخييوقدججماوولعياهدججضافزهبهبتردغ
r)ومياهك0.سمتياممدع-.سمتوممهاسممسك م.هللامك.همم-

عقت2رجياكامأكتليهةـشردحامرلادعساتلعجا

"اوغرمتوىلعأىلإىلعأاوُقَحمُهاَذإعاجلابّذكلامعطملا

"عظضغبوةفاحتىرحمهطمضَياًرْيَساوُدَهاجتو

"عيشملمالظلايوذفاتكةباغكريقبةيوقباوج

"عولاليبسلاوايانملايفوةلقوهيذلارثأىلعىرجت

"عياميبيتزارفكبارناهدقفىنأفيكفنيقيلااذه

هبتبهذ:تايعمصالايفىورو.ىدهشةمجرتيفرمامكمياشينبنميحزهونب(ا

اولذفيوقًامآمهنأشعفتراومهبعككلذبالعفيخابزجونبكتفلوقت.فيحصتوهو.ارج

. ىوهو. ممهمجن

.نعطلااهيلعملعتيةقلحةبيردلا:لاق(Yص)رداونلايفتيبلاديزوباىور(٣

نايبلالثمةعيقرتعاطتسياليذلاقلخلابوثلاتبرض.(ها)بايثلانمقلخلاذرجلاو

ءالبلاوبطخلامظع

مهطماوثحواورابتاماذامركلاةداسلايخاقبسيلوقت.نوكرلاموقلابكرلا-

.فرشلاوىلعلمهبركبنيدصاق
اذإلوقت.جرعيوهيشميفليمييذلاوهوعلاطعمجعلظلاو.ةرصاقياىرسح(د

:ءاسنخلالوقلثماذهو.قباسلاوهوةفلختمهيرجنعةرصاقمهاياطمىرتفيخاعماوقباست

لوطاتلنيذلاوالادجلااهبلوانتمىرمافكتغلباف

مالظلايوادبداراهلعلوةزافملايهوةيوادلاكيوادلاو.قافرلاوةيخصلاةباحصلا(ه

عيشملاو،ةيوادلامالظفاشك:ديريوهورعشلاةرورضلظفللابفرصتنوكيواةملظلاكلاح

نانحلاتبشلا

يذلاعساولاياعيفلاليسلاوهتوملاونيضاملاراثآافقفتامهنأبجياللوقت(6

رشبلالكلخدي

اذايلقيفةركاذوحميالكلذنافةفاكرشبلاقيرطكلسوديقفلاتامناولوقت(٧

هدعبعاجوالاوملألانمدجااملشارفلايفتاملقواةبيصمينتباصاام

وبأ



هب

4ةّجخبرعلارعاوشيفارمَيهس١مس1

ا)ومهمك.-..مم9.سم .وعممدع2وهكب..ص(كو..ك•

عورابيجتاهلكبجيوعدتةجاحلاءودهلادعبهتاتنا
رس2.-.-مسام-مهممسءاروساسم"

لاوطفنأعرابثيمآنيفكلابلحت
ةم.سه-

r)وموهسمعم

٣)وءامسيمصمصممسهمهمم4همتسامولهت.مس.م..و"ك

أءاسنلآقرملاحورتسآةراحلاهشلااماذا
عوجلاةلآقرملاحورتسأواهلسرّدرواوشلااماذإعس
4)و%2رحووهامكتوه3ومسممومنهسمم-سممهم

"عجتوبيذقامبتؤملاوهمؤيتفجتنإدعسأدغبنم
ه)و-.مو.م?موةسم.كويدم.معم.م4همك؟..مكاعم

عجوملا،باصملآهبنضياميةيدفدعسابتلبقولتددوف
."1)وماكسايمهسميهسكمم11-ككسو.عو.عواهم

ـ2س-سيس

آلاةّدشيفىديالهناديرتيكذلامهشلاعوزآلاو.هنمبناجلاليللانمءودهلا(ا.م

ليللاطساوايفكلذناكولوةيعادىلو

ءابالاوذفنآلاو.قالخالاثمدلانيللاثيمآلاو.ءاطعلاريثكيانيفكلابلحتم(٣

فيرشلاديسلاعذيملسلاو.لمعلاىلعهتردقكلذبديرتامهليوطيانيدعاسلالاوطو.ةفنآلاو

اهنبللقدراحو.ةعامجلايهولسرففخملسرلا–(ا-.ص)لوشلاحرشعجار(٣

ةعاجملاتقويفكلذوهتيهتشاياقرملاحورتساو،ةنسلاةّدشل

ءالبلاونزحلابنيلوزرملايريناتوملانأشنمواهرمابموقينمهدعبدجتالاهناديرت(د

e(ىلتبملاعجوملانوصيامبةثيدقلايخانعةيدفلاتلبُقوللوقت.هبلخيءيشلابّنض

.هتيصمنمصلختيلهيدلامببلاغلايفدوجيباصملانالباصملاتصخو.هظفحىلعزرتحيو

هتيدفلائيشرخذتملاهناديرت

ريخ»اهلوقو.عيرصلالدجلاو.قبسامكاهوخاهبلتُقيذلامويلاوهفاصرلاموي(6

ربقلاسئباهيدلناككلذيفهتافوربخناكرمعبتمسقالوقت«حلا



زيم ديب
*

١٣٧مويورمعتنبةيفص–ةيلهاجلارعاوشِةَي

هرمعرال)...(كلس-

ىورمعتدبةيفاص

ةخسننع(طخ)ةيرصبلاةسامحلاو=٢٩4:صنديلةبتكمنع(طخ)يرشخبلاةسامحعجار)

:ص(ةيقرشلاانتبتكمةنازخيفةميدقةيطخةخسن)ةسامحلاباتكو=.ا٨٩:اةيويدخلاةبتكملا

(طخ)نديلةخسنيبارعالانالينارملاةعومجمو=43*:صيزيربتللامامتيلاةسامححرشو=امإ

٢٩:صيرتحبلاومامتيبانيبةنزاوملاو=ا٢٤:صءاسنخلاناويدحرشيفءاسلجلاسيناو=ا٢٠:ص

(٣:٢٦وبردبعنبالديرفلادقعلا=اةاو

ًادزيملو.ةيلهابلاةبيطهتسامحيفيراجملااهاعدو.ةيلهابلاورمعتنبةيفصىه

يفارملاعومجميفسابعلاوباهاوردقفاهرعشاماو.اهرابخانمائيشاهمساركذىلعةاورلا
. اه"*ة -

عامجانينقوملزتمل:ريزولالاق:هصنامىورمث.هاخاينرييبارعال(١٣٠)

.فرعأسابعلاابانكلوةاهابنمةيلئاولاورعتنبةيفصلاةعطقلاهذهنأىلعتاياورلا

ةبيطلهنايراجملالاقو.اهجوزيفةيبارعالءاثرلااذهنا:(٢:٢٦)ديرفلادقعلايفو

يفاما.رخصاهيخايفءاسنخلاتايبالاهذهتيوُرءاسنخلاناويديفو.اهاخايفرت

يفرتاهنا(لاق).قراطتنبميرملتيورف(٢٩ص)يرتحبلاومامتيبانيبةنزاوملا

:تايبالايههذهو.ةحيحصلاةياورلابملعاهللاو.يرابنألانبااهدشنايتايبلايفاهاخا
نم-و ا)وتلمو9هم/سرصام-جةكمسممسخه2..هم*:جايك

رجاتلاهلومسلامنسحابانيجاقسبهموارجيفونينصغك

r)و،ام-.سههم.سووهسمس - س-.?."كجهسم-تترص

أقسوتساوامهسرغباطوامهغورفتلاطدقليقاذاىتح

(٢٩٤)يرتحبلاةسامحيفهاور(ا

رجشلااهلينتامريخىلعانيحًاقمستتابيتصّغكاعيمجانشع

ىورو.رهشلاهلومسي:ىورولاطياقمسلاقاقمسةموثرجيف:ةسامحلاناويديفو

...ايقسةموثرجيف:(٢.٦ص)ءاسنخلاناويدخسنضعبيفو.رجنلاهلينت:يبارعالانيب

لوصايفعمتجملابارتلاوهليقولصالاةموثرجلاو.هعورفتّدتماياقسب.رجنلاهلىدني

يخاواناانكانناتيبلاىنعمو.انيحصتهنظنو.(اذك)مالاةموثرجلا:ةسامحلاحرشيفو.ةراجتلا

ىلعيارجنلاهللوطتامنسحابةّدمامهعورفتلاطواتبنفدحاولصايفنيريضننانصغلثم

ماريامنسحا

تمت:(٢٩٤)يرتحبلاةسامحيفو.امهقورعتلاط.ءاسنخلاناويدنمةخسنيفو(٢

يفو«امهؤيفباط»:ءاسنخلانمةيطخلاةخسنلايفهاور«امهسرغباط»اهلوقو.امهعورف

.اهاوقبلط:ديرفلادقعلايفو.امهاونقلاط:يرتحبلاةسامحيفو.اهيفباط:ةسامحلاحرش

ةلغلاتقسولاقي:(1:3ص)ءاسنخلاحرشيفلاق،اغودازيا«رمثلاقسوتساو»اهلوقو
رظنتسا(حراشلالاقو.رمقلارظنُتساو.(سما)ماقيلاةسامحيفىوريو.اهلمحرثكاذا

9ما



هيجيجبرعلارعاوشيفارمَيهـ١٢٨

"زّديالوءيشىلعنامألايقبيامونامزلابيردجاوىلعىخآ

"رقأنيبنييوجتىذلاوجتراقاهيبليلمجناكاك

"هتشتموقلايفيذلاتنأوالإمهبرمأمزقيفكيأرامو

"ربتعُمهيفاليبستكلسدقفرثدحنيناكامىلعديمحبهذأف

يفو.(ها)دوجالوالاوارضادجوياداضلاب«رضنُتساو((مهضعبهاورو.رظشايا

ةيرصبلاةسامحلايفو.رمقلارطمُتساو:ديرفلادقعلايفو.رمثلا(اذك)رضنتسا:يرتحبلا

. تمرمقلاعنتساوامهفامباطو:(1:183 (

ضعبيفو.يدحاوىلع:يفارملاعومجموةيرصبلاةسامحلاوماقيلاةسامحيفيوز(ا

:(4٢٠)ةسامحلاحراشلاق.يقبيالو:يرحبلاىورو.يدلاوىلع:(٢.٦ص)ءاسنخلاتاياور

لوقت...«ليقاذإىتح»اهلوقنم«اذا»باوجيدحاوىلعىنخاو.دسفأيأهيلعىنخآ

.(ها)اهاخاينعتةدسفاوةَقلنافامهدحاىلعرهدلاناثدحخالاغلبملاكلذانبرمالاغلبامل

.م.م-ةداباالاائيشعديالرهدلانافبجتاليأ«خانامزلاىقبيام»اهلوقو

رثكاناالامّدقتامعاًدرفنمنيريخالانيتيبلاعمتيبلااذهءاسنخلاناويديفىوردق(٢

طقسفرمقلاكاننيبوهوموجنلاكانتيبلهاناكيا:ةسامحلاحراشلاق.اهنيبعمجتتاياورلا

ظفللاماقوباذخا(TA:ص)يرتحبلاوماقيلانيبةنزاوملاباتكيفلاق.رمقلااهنم

:لاقفىنعملاو

ُردبلااهنيبنمرخءامسموجنهتافومويناهينبناك

..رمقاهطسو:ءاسنخلاناويديفو..اننيبنم...رمقاننيب:يرتحبلاةسامحيفىوردقو

:(٢٠٦ص)ءاسنخلاخسنضعبيفهاور.اهفشكيوةملظلايفنييا))ىجذلاولجي((اهلوقو

. ىمعلاولجي

تيبلاىنعمو.يرتحبلاةسامحيفوءاسنخلاناويديفالاايوريملناريخالاناتيبلاناذه(٣

يور.مهيفرهتشملامهنيبدئاسلاتناكاراوالا(اقريشعديرت)مجسنآةعامجنيبلحامل

:ءاسنخلاناويديفتيبلا

ُراَمتشمموقلانيبكتاوالإمجرسأموقيفتنكامرخصاي

ةظعومهيفًاليستكلسدقلورهدلافورصنمكبانامىلعاديمحتلزاللوقت(ي

:(٢٩٤:ص)يرتحبلاةسامحيفهاور.توملاديرأظعتانمل

رصبلاوتنافتبهذدقفثّدحنمناكامىلعاًديمحبهذاف

.ضضمنمناكام:يوريهناالا.(ا٨٩:ا)ةيرصبلاةسامحلاةياوريفو

هسس..حماسيو..ةجيوححصت-ـم

ج



ةيمس

١٣٩ـه4يجيتةيالوبلاةيصاع–ةيلهاجلارعاوشِةَي

ةينالوبلاةيصاع

(٦٨٢:صماّمتيلاةسامححرشعجار)

:س**ه.هن..-..رس...

اهموقهبيفرترعشاهل.يطينبنميحنالوبونالوبيبنمةيصاعتناك

:تلاقف.دسانبةزعنميححاضنببراحتونبمهلتق.ةزغيفاولتقاوناكو

مسامهسمهرسامكسردتسامك,موشم2ص--

"براحتىلقتاليولاكليبوربكاوسلاعومدلابيدوجليصاعأ
٢)ه11هكلام4ثfك.مممعممهنمصاصمهوهتنيس."هكهيام".س--

بئاوذلاسوؤرلاوتاورسلانمةرامعمهتلتقيوقناولف

رم)-18,ك-١16رسصم/هك.و.م:س-عمهسرس

"براحتيفتراثااهنكلوادياعرهدلاهبريقاباملانربص

4) يكمعوسوك:صهباموهاملكومادصهمل،ي.9,مك

ربلاغرشاودجوبنوبلغيناومهيلعترهظنإمالليبق

ىلتقو.اهسفنىلعءاعدتاليولانكلو.بوكسميابكاسعفدو.ةيصاعمخرتيصاع(ا

ملو.--براحمونبمهلتقنيذلااهاوقمهبراحم

مظعيحةرامعلاوةرامعلا:(٦٨٣ص)ةسامحلاحرشيفيزيربتلاايركزوبالاق(٣

يلاعالابئاوذلاو.ءاسؤرلاتاورسلاو.نطبلااعيمجامهليقوهلثمةريمعلاو.دارفنالاقيطي

امجفصولصالايفنامساامهوةبانذعمجوهوهَّدضبئانذلاو

مهتلذىلع(انوباصأ:باوصلاو)اباصانيذلامهلوقيف.رأثعمجراثأ:حراشلالاق(م

ينتمطلراوستاذول:لتلاكاذهو.رسيآبطقلاناكمريغانباصأولو

هنال«انولع»ةيدعت«انرفظ«ىّدعو.مهيلعانرفظىوريو:ةسامحلاحرشيفلاق(

باوجو.اورثاذاراتوالابالطنومييالواولياذامهنمماقتنالايفءاقشاالىنعملاو.اهانعميف

نايالعفلاىنعمهيفنال«ماثلليق»اهلوقهيلعلمتشيمّدقم«انرفظنا»هلوقوهوطرشلا

ىرمالوق«بلاغرشاودجويانوبلغيناو»هلوقلثو.مهؤللراختفإلاقحتسنملمهبانرفظ

(بلغملثمكبلغيملو»سيقل)



وهتم2ر3مهصمصا

ةيعازخلأةجترع

(ا*:صرصمةـخسننع(طخ)روفيطرهاطيلانبالروغنملاوموظنملاباتكعجار)

:هّصنامكانهلاقف،رهاطيبانباباتكريغيفةيعازخلاةجنرعركذدجتمل .مل

موهمهههه.ةمديو.كه.ك..2

:ةنيهجهتلتقوةقرواهيخايفةّيعازخلاةحترعلدشناو»

"ةقروايلاخليخلاىقتلميفهتُككشبنمرافاتعّقو

"ةقيقُملويخلألاجتدنعاهعاو[يبتقاذلةنعطب

"ةقَلَعهبهبؤنانكيقبىلعكياضنيع

"ةقَلَصاَهُقوقانعىلعاهتوخاوارباعىأرامل

"«ةقيبتُمكيبحلااهنأكةيزاشنويعلاصوخَنوُجْرَي

ضايبانهلصالايف*

وهوىضقةقرويخاانعّدولوقت.ايضامياايلاخو.هحالسوسرافلاةبهأةكشلا(1

ناسرفلاعامتجاياليخلاىقتلميفمّدقيةبهألاماتلاسرافلا

رورجملاو.مهلاتقةحاسلويخلالاجمو،مدلابةرئافلاقورعلارعاونلاو.تبصياتققذ(٣

ليخلاكرتعميفهمدترجأوهقورعتقشةنعطبلتُقلوقت.قباسلاتيبلابقلعتم

رهاظيهوةرشبعمجرشبلاو،فوجلامدكئاصلاو،هبفذقتيا.كئاصنمجت(مس

هنمةعطقراصهنكفمدلابةبوثلبيا.مدلاةعطقةقالعلا«ةقالعهبهبوثًامتاك»الوقو.دلجلا

ةبلجلاةقلصلاو،ةميركلاليخلاقاتعلاو.اهؤافلحيااهوخاو،رماعينبةليبقياارماع(د

ةبيصملادنعتوصلاعافتراو

كلذوتراغيااغويعتصوخاليخيانويعلاصوخو،قفربهقاسهاجزآوهاجز(ه

كيبحلاو.ةسبايلاةرماضلاةيزأشلاو.صوخأثنوأءاصوخعمجصوخواهريسةدشواهرمضل

ماعناسرفيرجهبش.رطملايفلصاوعفدنملاقعبنملاو.لمرلايفقيرطلايهوةكيحعمج

ةدشببصناوباحسلاقرخرطمبلمرلايفمهليخلمهعفدو
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•.مم.مهيبوم..و4وو."مهم-ويهو.ام9

.مسسممصوه-.-وسعمسمه-.-هم،مو--

"ةيقرعلااهقانعيفاهذوفيةملعمةاكلأانيلااوقاس
هميك•و.%و:ا"مساصمسصميهمس1:مك-.مس*.سو

"ةقطنملويخلاوانقحوانتَّدومالنيهج
٥مماماو%.-صك-هكمعم.م.م...هرتسو•.مرس

"ةقلعهلاجاراوجيتزأولهميفتكلمذإىيجيو

"ةقّيؤُمحاَفَّصلاضيوبذجلأميفةعازخهراجنمخلا .

كلذوهبايثنعدرجتلاسرافلاانهدرجألاو.دارجمهويافوذحمادتبملربخذرج(1

قحاللاهلثمو.محللافيفخلاماضلاوهوناصخعمجصامجلاو.لاتقلايفةكرحلاةفخل

يانسحلاوهوقيتآلاكقنآلا«حلامهفويس»مهلوقو.رامضاذاهريغوسرفلاقحللاقي

مهنويبةلوازملانونسحي

.اراعشمهلنوذختياوناكةداسلاناكلذو،لاتقلايفةمالعاهسفنلةلعاجلاةملعملا(٣

ةقارعلاو،عساولاحيسفلاريسلاوهوقنعلاتراساذااقانعاهريغولبالاتقناعردصمقانعلاو

ةعاسيفيا«ارماعىأرامل»ًاقباسهلوقلباوجاوقاسو.مهريغوليخلانمةعامجلا

انموقىلعاوقاسدقمارةميركلاةرمضملاليقامجوكرومهحالسةكشومهتبهايفمهلهتيرور

ليخلانمةعامجمهريسيفمهدوقيةملعملاناسرفلا

.ةيلاحةلمج،ةقلطنملويخلاوةلمجو.ةعاضقنمةميظعةليبقيهو.ةنيجمخرتنوج(٣

ليخلاقالطنالاحيفةّدوملاودوهشلانماننيبامنوعطقتمكلاملوقتفةنيهجينبةرعاشلابطاخت

. لاتقلاةحاسيفاهروركو

متزفومثبلفمكنألةنيجللوقت.ةطبترمياةقلعو.لهسونالحجنأوحجس.(د

ةلصتمياةقالعاننيبلابحلزتمليذلاراوجلاقوقحاوظفحاو.قفرلاونيللاباوذغانموقب

نوكتامنيببصخوةعديفشاعةعازخانموقرواجنمنااوملعاةنيهجينللوقت(ه

"برحلةأيهمةعمالمهفويسياةفلتؤممهحافصضي
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ام

:صيزيربتللةسامحلاحرشو-ا٢٩:ص(ةيطخلاانتبتكمةخسن)مامتيلاةسامحمجار)

ماماللةيفلالاحورشدهاوشودرشيفةيوحنلادصاقملاباتكو=ا٨٨:ا(ةطخ)ةيرصبلاةسامحلاو-483

(ا*:ابرعلاناسلو==٣:47بدالاةنازخشماهيفينيعلادومحم

هتلاقءاثالااذهنااهيفءاجوةيرصبلاةساحلاومقيلاةسامحيفاهمسادرواذك

نايدنعيذلا:شايروبالاق:هصنام(٥٨٦ىص(يزيربتلاحورشيفو.اهيدلو

ةيوحنلادصاقملايفو.اهيوخايفرتةيردحجلاةبعبعنبرايستنبءامردلتايبالاهذه

:(1.:1)برعلاناسليفو.ةبعبعتنبىنرذهتلاق:يرشخمزلالاق:(47٢:٣)

ملعاهللاو.ةيمعثخلاةرمعلهنالاقيواهيوخايفةراضنبرايستنبىنرذتلاق

:تاياورلاهذهقدصاب

ناالإ

مرحروجايلب

ازدقل

يف

يب

"اهاوسناكلانتطشأاننأولوانهاهوأ ُةَيةلأ

"اهاوتيهالالاالإاهلسيلفاهلهأرهدلا

ىلع"و

انل كيايتآ
و

-

وومس"و و .. ..
.

اومع
امع

"اهايابوتلقنإغّرجلهوام.م- امهيلع
ادصم

انيدييفرمالاناكولوناتيملاامهمهلوقبسانلاهدكاوامهتافوربخدرولوقت(1

ةخسنلايفوشايريلانعةسامحلاحورشيفىوستيبلااذهوزامل.امهاوسنعرمالاانتبثأل

(اY3ص)ةسامحلانمةيطخلا

تداراامهريغاهلقبيملفاهلهارهدلاكالهإزوجتةأرماادلونيتيملانالوقت(٣

اهدحوةسامحلاحورشيفهاورتيبلااذه.اهسفنزوجملاب

ةقيقحالاميفاريثكلمعتسيمعزلا:يزيربتلالاق.اهاباباي:ةيطخلاةسامحلاةخسنيفو(م

راككألاترهظأاهعّرجسانلافرشتساًاباتك«اوعز»موقلانعتكحاميفتلاقكلذلهل

فرحيهوركشتوملأتاوةظفلو.اهاباباوتلقناعبنجلهو:تلاقفهومهوتاميفبيذكتلاو

كلذىلعوافلاتبلقنافةحتفلاىلاءياهدعبوةركلانمترف«امهيًاب»تدارااهابأباوةيدنلا

عضوميفتلقناو.مدقمربخهناىلع«عزج»عفتراو.ةيصانوةيدابيفةاصانوةاداب:مهلوق

مّدقمربخهلبقاموإدتبملاىلع«امهابًاب»نم«امه»عفتراو.اهاباباويلوقغزجله:هريدقتإدتبملا

وبأ



حب

ايم

..................م-------------

٣14س-4ةجيةيمعثخلاةرع–ةيلهاجلارعاوشِةَي

"اَمُهاَعَدَفةوبتًامويفاخاذإهلاًخآالنمبزحلايفاوخآاهل

:مهضعبىورو.فرظلابعفتريشفخالابهذمىلعوهيوبيسةقيرطىلعاذه«اباب»ينعيهيلع

.(ها)وكاناوانكوهرورجملاعقومعقودقوعوفرملاريمضوهاناويسفنباهيدفايا.امهنأب

نم«امهبًاباو»مهلوقةعطقلاهذهيفءالعلاوباهالمأاممو:تايآلاهذهحرشرخآبلاقو

دقو.تاغللاىلعابكلذسيلو«امالغاي»اولاقاذاءادنلايفافلاةفاضإلاءاينوبلقيمهنالذاشلا

ةلبقنوئيجياوناكو«يأب»مهلوقرثكاملفءادنلاريغيفكلذلعفيامنابرعلاضعبّنأيكح

اهيشتافلاءاملااوبلقءادنلافورحنمنوكيوانايحالاضعبيفهببدنييذلافرحلاب

:زجارلالاقكلذلفمسالانموهامةلزنمبضفخلايتلاءابلااولعجو«امالغاي))مهلوقب

«بابلاقوفايوتنااباياي»

:ءارفلادشناو

ابرختوامثأتالأردجأابابايامكاذلبالتلقف

يفامهو...ةدحاوةملكنيتملكلانماونبف«يفًابي»كلوقنم«بابلاقوف»هلوقف

يفًابيتناىنعملاو.تنايفًابايلجرلللاقيامكعفرعضوميف(ةرعديري)ةأرملليذلاتيبلا

ناسليفءاجو.(ها)لتقلاريغيفاريظنهلناكوأهبلتُقاذانالفبنالفلاقيامكىدفملا

ءايةزمحلالادباىلعاهبابيباو:ىوريو.يربنبالاق.امهيفًابلاوديرت:(ا.:1)برعلا

رخآلالوقكلذىلعكلديو(لاق).اهربخىلععفررورجملاوراجلاعضومو.اهلبقامراسكنال

.ًامزالًالدبةزمحنمةلدب«بي»يفءايلا:يلعوبالاق.«بيبلاقوفايوتنايفًاباي»

هدشناو(لاق).بيبلانماذهف.تنايفًابهلتلقاذالجرلاتيبب:ديزوباكحو(لاق)

هاورو(لاق).هنمقتشمهنالبيبلاظفلةظفلقفاويلحيحصلاوهولاق.ابيباي:تكاسلانبا

مهلوقنمبكرموهو(لاق).زمهلاب«بتبلاقوفايو»يزيربتلانعهاكحاميفءالعلاوبا

كلذلةزمهلاىقباف(ياب»

يا«ناجّنجتتنكنجأملاذا»لئاقلالوقبهيفتملآ:ةسامحلاحراشلاق(ا

:اهلوقو.امجثاغتسافًامويرهدلاتاوبننمةوبنيثخاذاموقلانمهلرصانالنمنارصياناك

فذحكلذلففرظلابفاضملاوهيلافاضملانيبهيفلصف«هلاخاالنمبرحلايفاوخا»

:هلوقكوهفناوخأنمنونلا

.جيرارفلاتاوصاسيملارخاواانبّنهلافيانمتاوصاناك

ماللاتلخدامثةفاضالاتون.«هلاخاالنم»اهلوقو.«انبنهلافيانم»هلوقبلصفف

يفالاتبثتالفلالاهذهنال«هلاخا»يففلالاتتبثاكلذلاقدصقيتلاةفاضاللاديكأت

كلاباالوكلابأال:كلوقاذهىلعو.اريخهلناكوهلخإ:لاقيدارفالايفناكذاةفاضالا

يفنلابابنيبابيفالالخدتالماللاهذهو«لصالايفةفاضآلاديكوتلماللاتلخدا»تلقامناو

.(ءا)برحلاسوبايدارملانال«برحلاسوباي»كلوقلثميفءادنلابابوهيفنحناموهو

.

.
مهفةأ
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سوربهرصعسا-مهو.س-هكممها-سهمكمهوممهس.ك"

"ايهالكهيلعاعاطشأامناحيحنتةسللنسحلادجتناسبليامه
كل.س.سماوروءعمم،مرس•وكو-و.ىسعورصم

"اهانسنيجلذلاانسناكوادجملامثادقوأاتيناباهش
جمو.مومهتمهدبم2سك،هسم.121"م-.هكممكم15

"اهالطتمامهيشاجنمضّفخيىذرلااهبفوختلاضرألاالزاذإ

"اهانيقيدصلاعقتنيأيملوامهيلإعيمجلابحلينغتشأاذإ

فاضملانيبلصفلاىلع«اوخاامه»اهلوقيفنويوغلادهشتسادقو:تايالاحرشرخآيفلاقو

لياموضفخلافرحكمالكلانمةلاضقوهامنولصفيامناوةرورضلادنعهيلافاضملاو

:رعاشلالاقفرظلاواردصملاكواهيف

يداوحلاتقرةأرجدواعمزوصهدساةنلابزآ

لمعيملاذافيلاابننمةوبقاو:ينبلالاق...«ةأرجيداوهلاتفردواعم»دارا

ةبيرضلايف

مدقمريخهناىلع«ناحيحت((عفتراوردصمهناىلع«ةسبلنسحا»بصتنا(ا

ضوقنمعاطساو.هعمفوذحمنامزلامساوفرظلاعضوميفاعاطساامو«امهالك»ادتبملاو

ناسبلي»ىنعمو.هيلعاردقامياهيلعاعاطتساامهبناحيحنامهالكمالكلاريدقتوعاطتسانع

:دشناوهبناعتمتي«دجملا

ايلاخثيلبوياغأتيلبوةرغتبلقّقحيلاتسبل

.«انمب»افوصومهنوكوبءادتبالازاجوادتبمهناىلع(ناباهش»عفترا:يزيربتلالاق(٣

امهانسنيجلدمللانسناكو:اهلوقولامكلاومامتللًالهميملامهنادارملاوربخلاعضوميفادقوأو

امهيآفوذحمءادتبمربخهناىلع«ناباهش»عفتريناعنميالونافيضللةدقوملاامهرانديرت

اهانسنيجلدمللانسبحا:ىنيعلاىوردقو.(ءا)ناباهش

نمضفخي»اهلوقويزيربتلالاق.فيسلاوهولصنلةيثتاهالصتمهلوق:ىنيعلالاق-

:رعاشلالوقك،امهالصتمامهشأج

ابحاصفيسلامتاقالاضريملو

امهيلايحلاةعامجبيبحىنغلاالاناذا:لوقت(484ص)ةسامحلاحرشيفلاق)-

ببستينموبناجالاوءابرغلاعافتنانماهانغدعيملو.مهلادقفتومهيلعرفوتادادزاف

ىلافورصمتيبلارخآوبسنلاىلعروصقم«امهيلاعيمجلابح»اهلوقف،ةقادصوةوبامهلا

عيمجلاوعيمجلاوةلوحمهعامتجالمهلكيحلا«عيمجلاب»داريناغاسووبيرغلاوقيدصلا

اموا:لاقنوقرفتملاعامجلاو.نوعمتجملا

يعامجريغعمجنيبنم

د



دق

١ to ةَي- هيجةيمعثخللثخللةرع–ةيلهاجلارعاوش -

-

.م.ع..... -*.سك.س.سوه.ه-هكممستت.مهf،اميس.م-م

"اهايؤمامهنماءزرشخيملوىدرلأةيشخاهتجيملارقتفأاذإ
ممهمهمسوهمم2.م-.م-سعسهم.مهمك

2.مسمكمس2

"اهامرفىجولادعبتيرغناوامهاتجوزتسكعنايفءاسدقل
٢)1-*.س.س.س.-س...مهنم-موهشم.-..ص..

"اهامغليمينأيلوألارايخامهنملتسيناشرعلأثبلينلو

ومهوعمجه

امهالومامهنماءززشخيملو:فيحصتهتياوريفو(47r)ةياوغلادصاقملايفينيلاىور()

ملرقفلاامهسماذا:لوقييزيربتلاخيشلالاق.ءاردزالانموراقتحالاوهءارزلا(لاق).(اذك)

نمائبعامهييلومنالمحتياليأًاقزرشخيملو.كالهلانمافوخوزغللنيكراتامعويامزلي

:رخآلالوقكاذهوةجاحلاعضوميفامهسفنااعضيملوامهرقف

ح.هانغعيشوهريغىلع.هرقفرصاقكلاموبا

يجضلاوعجاضلاهتيبلراصوهرقفبيضرنمنومسيمهورئاطلامقجنم«امثجيمل»اهلوقو

:لئاقلاراشاىنعملااذهىلاو.شيعلاضفخةعجضلانال

موجنلاعمريستالعجاوضشعنتانكرشعمكئالأ

«امهايلوم»اهلوقيفوزرملالاق.هللوعفمهناىلع«ىدرلاةيشخ»بصتاو.دكاور:ىوريو

كيدعسوكيبل:مهلوقكلذىلعوةركلادارملالبةيثلاهبداريسيل

ىتحكاردإلادعباهلهالزنميفةيراجلاثكملوطوهوسيعتلانمتسّنع:ينيعلالاق(٢

لاقي:يزيربتلالاقو.هرفاحيفاهجوسرفلادجيناىجولاو،راكبألاّدحنمتجرخ

:لاقاضيالجرلايفلمعتسيو.جوزالبغولبلادعبتدعقاذاتسّنعوةأرملاتسكع

سناعطمشآتنآىتحو

امهتلاحىلعتيقبقفتاامامهلقفتااملفامهالّوحيملونيتأرماجوزتاناكامهنأك

نا:ةسامحلانمةيطخلاةخسنلايفىورو.ناسرفلاثبلينلو:ةيوحنلادصاقملايفءاج(٣

حراشلاق.بطلاوهوىبالانمةيبطلايفوةيسآعمجياوالا:ينيبلالاق.اهامتليمي

اذافهدمعبهؤاقباغاشرعلا:لوقتفموقيوتبثيناكهباشرعدحاولكتلعج:ةسامحلا

.امجقلعينمزعتةنيرضلثماذهو.طقسيفهفتسليناثبلينلفهنماهرايخعزتنا

حتفلابىمقلاو.تيبلافقسدملاونيعلارسكبءامغلاو.ةناوطسالايهوةيسآعيمجيساوالاو

"ةغلرصقلاو

هيييييييييييييَيهب

اه



–ةَيغبرعلارعاوشيفارمةَي-٦١٤

ةيهب

ةيمرادل)ةرمع

(ا٩٢-ااا:ص(نديلةعبط)يناغالاباتكنمنيرشعلاويداحلاءزجلاعجار)

.ةيلهالملاضعبيفلتقيذلااهاخاهبيفتارعشاهلىورويناغالابحاصاهركذ

برضيانابجاذهلورجناكومرادنبلشهننبلورجاورسادقهولتقنيذلاناكو

هوطعاو.راسالانم*رشنيجلافقلطنا:نيلئاقهليبساولخموقلاُهفرعاملفلثملاهنجي
. سي.عمت4.*

ىعداوهموقهبءاـجنودعلاسوؤرنمسأرهنالورجىارف.ةيمرادلاةرمتىخأسار

ةوخابلطف.مهبلحتكانملجرسأروهاذافسأرلاىلااورظنف.هلتاقوههنامهدنع

ربخلاموقلاوهاباربخاهيفعقوامورشلالورجىاراملف،مهيخابلورجداقينالوتقملا

. : الوزجركذتواهاخاينرتلوتقملاتخاةرعتلاقو.هنعاولخوهنبُجاوفرعف

.ع-مسا*كمهم-2.س.سواهمكاصمصممصاص--

ًاعيرصراجتانيبىوارشاعمليتقاماليتقايالا
r))مهنمس.ههههمو.وس.مك.همصهياهمو."مك

لمتجملكيففلؤتيتلاوميةريغملاليخلاجي
٣(ه-م-ممم.–4موي--.م.م15ك.هم/مسنم o.ع.م

المزسيلموقلايفىوقلانيمأىرسلاةليليفموقلالواضيدهيو

دقو

"لورجلعفنمناكاذامهلاقلورجمتهسأريلإىَّدَأَف
هومسهرسعس6ص3هم/مممسهس<مأمهممهمسعرمعهلممعم

لشهتةرضحموقتو.لشهتىلإهسأرليختمؤيهاديتلش
هيبيجَيهس

.كلهىوثو.رشابملاهتلتقليبقنمهلاييابّجعت«رشاعمليتقام»اهلوق(ا

ريبكلارخصلالدنجلاو

مهناسرفوءادعالاةارغىلعنكيهنالوقتًاحابصمهيلعراغااذاموقلاحبصلاقي(٢

شيجلكيالفحجلكطسويفهليخضكريو.احابص

.ليللاةمتعريسلاىرلاو.مهنملضنمدشريفليللاريسيفهموقمّدقينألوقت(مسا

نابجلافيعضلالمألاو.اهثلاثياىوقلانيماو

كانهمتو.هسأرباناتاامللورجلعفامسئبلوقت(

e(لورجوباوهلشهنو،فعضتوديلاهبسبيتءادوهوللشلاامهباصاهاديتلش.

هيدلنيئاقهترضحيفمهنوكلاحيالشخةرضحموقلاو

ودبي



نمحب
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م.سر2حو.س"

عيبساتسالابلماوعلا

نعىقوزرملاحرشو=٤٩٤يزيربتللةسامحلاحرشو=ا٧٤(طخ)مامتيلاةسامحعجار)

. ةخسن( ةيطخلانيلرب

دجتملو.نايبذينبنماهناةيطخلاةحنجألايفدازوةسامحلايفاهمساىوراذك

:تاوزغلاضعبيفلتقعييشنبهللادبعاهيخاءاثريفاذهاهرعشو.اهفيرعتيفائيش
ههللاو.

ا)هوعممماهممهتتوهملام.رصم.

هرانجاعلاليبقتشخذاهتلادبعلاىكبا

- مم3.صمو،كتم
. مم2.-::هرو

"ةرازإةملظأىريالهنكلأيواطنايط
٣)م7رسكاوهرسهتو.-متكم--.هرم.-

"ةراذعاعولخمدجنأدارأاذإليخيلأىصقي

.هييييييَيهس

تبرضفحبصلاليبُقلتُقهناتدارألثماذهو،تدقوأةراتتشح:يزيربتلالاق(ا

:لاقفيقوزرملاةحرشو.تجاهاذابرحلارانتدقوأ:لوقتبرعلاو.رانلاداقيابالثمهلتقل

.. ةفايضلارانديرنامناوتدقوأواهلابطحلانمقرفتاممضهرانتشح

ةفخعمالانوكيالعوجلانالماضلاانهاهوهوعئاجلانايطلا:ةسامحلاحراشلاق(٢

«هرازاةملظملىخريال»اهلوقو.نيبناجلامخضبسيلرمضمياحشكلايواطهلريعتسافنطبلا

ًاحرشيفوزرملاهحرشو.ليللااهيلعملظايتلاةأرملاةملظملاو.ارسةشحافلايتأيالفيفعوهيا
رومالايفيضميياحشكلايواط.معطلاليلقنيبنجلاموضهمنطبلاريغصيانايط:لاقافلتخم

:لاقاقرعتببصتبابنمريصيفاحشكىوطنالاقيوينثيالوءيشىلعجرعيالههجو

ابهذيلبآواحشكىوطدقرخابيصت

رمشموهواهضاغالدرجتبئاونلاهتباناذاهناديرت«هرازإةملظملاىخرأال»اهلوقو

اهللصافلااهيلعردتقملاضغاهيفضغوليذلاصّلقمرازالا

اذاسرفلاناامك،لذاعلاعيطيالهناينعيلثم«هراذعاعولخم»اهلوق:يزيربتلالاق-ا

عطيملوءاشثيحمنسرهيلعنكيمل



اهنم

Aـهيجيجبرعلارعاوشيفارميجيب١٤

وك.eمص

بهوتنبىليل

نامسلبابلبلوبدالاةنازخو="*ا:اردصمةخسننعةيطخةخسنةيرصبلاةسامحلاعجار)

(أا:ايدادغبلارداقلادبعلبرعلا

كانهءاجدقو.(١١٧ص)ءاعدلاةمجرتيفهركذّرميذلارشتنملاتخايه

اهبكيلعفاهتداعاىلاةجاحالو،بهوتنبىليللتبسنءاغدلاةديصقنا

.هيييييييييييييهس

ةروكذملاءاجعدلاةمجرتو-4:ص(طخ)روفيطرهاطيلانبالروشنملاوروظنملاباتكعجار)

(ااY:صباتكلااذهيفافنآ

تاتويدحانيدلاونبوبعكنبثراحلاينبنمدايزنبنطقنبنيدلاتنبايه

ةيرالركذ.هموقءاسوردحانيدلانيبنادملادبعوهاهوخاوىراصناوناكوثراحلاينب

يفهتلتقةلهابتناكوثراحلاينبةداسدحاناطيشنبناهاعنبةرميفهتلاقءاثرهذه

درودقو.(١١٧ص)رشتنملااهيباوءاعدلارابخايفمويلااذهركذرمدقومامزأموي

ةيرامتلاقفناثراحلاناهاعنبةرموربنعنبةالصلتقةعقولاهذهيفناكانه

:اهموقضرحتوةرميفرت

)مهاهمس?.سسسمهه92اسهمكهعكممممه...2

"رّدخيملامواورذحامرشنممهنارقألتاليسراوفلالق
سوص*ممهمسميص.س.همدعe..س.مهمسو،"وه،ممم-

r) انبةءالصنيملسملاومهءارونيصحلاايانيكراتلا

).كتبسم.صا.مسهم.هل٥ةكا-•.يسساهتمصهصـيب

رقشالانانعيفكلامشتجتنهبتفاطدقليخلآتيارامل

تجتالياناسرفلاىلعءاعدمضنايعالثتال.سايقريغىلعسرافعمجسراوفلا(ا

صلخواجناذالينالفلآوكلوقنملانتواهورذجيملوااهورذحاهلكايالبلانممهنايعأ

.(ااYصعجار)لتقنميفمامزآمويالتقناسرافربنعلانبةءالصونيصحلاوبا)٣

- امهنعاوعفاديملواهوكرتذانيسرافلانيذهلمهلذخلاهاوقريعت

ناكنيصحلايلاباوفاطدقناسرفلاتيأرامللوقت.ربنعلانبةءالصانهبطاخت(٣

ةناكممزلناديرت،رقشالاكسرفنانعةطباضيهوتضبقتوتصلقتياتجنشكلامش

رارفلانعاهّدصلهسرفطبضوهسأب

ِةيم ودبت



دو

١٤٩هيجينيذلاتنبةيرام–ةيلهاجلارعاوشِةَي

"رابيملاتانجةيبَّرلاُروقاهبمتزفنإءابآلاَرَشْعَماَي

"ربكأموكبلطكاذوُمَومُكئالفكىرقززقمثلاق

. : هيثرتناهاعنبةرمتنبتلاقو

"يفاكوةّصقلزارضلاءاذاننيبرضغأنإةلهاواث
و.سرامعس-0...ع

.

1.9.س.ممسهسأ-.ه"Tكرستت.ةمهم

"يفاشةبيتقينبلاقواًدبأربنيابسيقاماوفقينم

ات لا

.

.

٦).كمهاس.م-.ءاكياماكمع.مهديهممم

يفاقوالولشعرشئاطاليسرافيغللايفةبيتقتبهذ

هَيـ

يفكتايحبرطاختكاراتنكاملكبابشىلعةّدمتكبدقللوقت.ارهدياةبقح(1

.كدقفىلعةراسخلاودجولاانثروتملفاريغصتمكتيلايورمعلايفتمّدقتناىلاتاوزنلا

الهاكاديس

ينبنمكراشمتكرداناياةلهابلريمضلااهبمتزف.اهموقثراحلاونبمهءانبالارشعم(٣

ينفثامكمهومتكلهاوةعقاولاهذهدعبمكئادعابمتكتفنالوقت.ةيهادلاةريبزلاو.ةلهاب

راشلاكاردالايفاككلذسيلفمديتوسانلاةيهادلا

اماوعمجتمهسفنلدجملااوعاتبادقنالكنمغرفمهتاثراحلاينبللوقت.عرفلاؤرقلا(٣

الوريغلاهبمصتعينكرمحتاديرت«حلابلصكدوع»اهلوقو.رخفلانمناليكينبدنع

.- ارودهمةرممداوكرتينامهلغوسيفيكفدحامركي

عيمجيفودحاولجرنهذختيءاسنرئارضلاو.اهابااولتقنيذلامرضخأنبةلهاب(م

رضغيفنلزيالفدحاولالجرلاءاسنحلطصيالامكةلهابينبنيبواننيبحلصاللوقت.ةرض

.ةموادتمةموصخو

e(دوعيال(ةلهابنميحمو)ةبيتُقونبهبرفظيذلاّنالوقت.ةيقلوةفداصانالففقث

دربيوردصلاىفشيمهدبفاحابمةيتقينبلتقهدعبىحضاف(اهاباديرت)ةايحلاىلاادبا

نابجلاشغرلاو،لقعلاحجارنيزرياشئاطريغيسرافباوكتفةيقبيفنالوقتيم

برحلايفرخاتييذلافاقولاو.هفوخلدعرييذلا



4ةجيبرعلارعاوشيفارمَيهب\عه

قراطهه.رمير"

دراولاورمعتنبةيفصةمجرتو=14لاو26:صيرتحبلاومامتيلانيبةنزاوملاباتكعجار)

(ا٢٧:صاقباساهركذ

قبسيتلاتايبالايرتحبلاومامتيبانيبةنزاوملاباتكيفاهليرابنالانباىوردق

يفائيشيرابنالانبادريملو.(١٣٧ةحفصلاعجار)ورمعتنبةيفصةمجرتيفاهركذ

ةينارصنتناكاهناىلعليلداهمسايفو.هذهميرمفيرعت

.هييييييييييييهس

-

رس

مارضتذبةيم

=٤٧ايزيربتمللاهحرشو=1٧٢(ةطخ)مامتيلاةسامحو=٢٩٧(ةطخ)يرتحبلاةسامحعجار)

:ا٦وا:ااو٥:٧٨برعلاناسلو=أ٦٨:صنديلةخسننع(طخ)يلارعالانباليفارملاةعومجمو

(اك.ديردنبالقاقتشالاباتكو=ا٩٦

.هب...م"و.وسمت...متت

فارشانمرارضاهوباناك(ةيما:ىوريو)يضلاورمعنبرارضتنبةيماي"

نبنضجهنبابدلاخنبريتشلتاقلاوهوةريثكرابخاهلواهناسرفواهتاداسوةبض

لتقمثهنأةصيقلاهدعبتراصمثةيلهاجلايفةبعكلاةسائرةدمىلوتو.رارض

ةخسنلايفو.هيثرتهتخاةيمتلاقف.ماعينبوةبضنيببرعلاماياضعبيفةصيبق

:رارضتنبةليتقاهمساناةساحلانمةيطخلا
ا)امكسكمعصأببيهمهل.هحا،وركممهكم

اصيبق.يدانلاو.سلاجنأناربهاذءيشلكوندعبتال

ناكو»اهلوق:ةسامحلاحراشلاق.كلاهءيشلك:ةسامحلانمةيطخلاةخسنلايفىور(ا
تسيمًاتميحنلكو:تلاقفيلستلابهتبقعمث.دعتال:ةعجوتتلاقاهناكملست(بهاذءىش

ءاعدلانيبوىدانملانيبضارتعا«بهاذءىشلكو»اهلوقو.ةصيقاييدنلاوسلاجملانيزاي

يدنلاوسلاجملاتركذو.اهيناعمقيقحتودكأتلااهنمديفتملكلاعاونانيبةضراعملالمجلاوهل

يدنلابتداراو.هبتاجاحلالازتالدصُقاذاةصاخةسلاجمسلاجملابتدارااهنالدحاوامهو

ءادنلاريركتىلعنوكينازوجيو.نيزاينايفطعهناىلع«ةصيق»بصتاو.يحلا

ةصيقايسلاجملانيزاي:تلاقاناكفهتمخردقو

نيم وب



نم ديب

١٥١-4جيرارضتنبةّيم–ةيلهاجلارعاوشةَييب

معا
- - ىفرو..عن.بعسم2مه"ًادل".م.سمكهو -

"اضيجنثيبخلادازلانمًانطبهلفقمهلخأاماذإيوطي
r)(ص.ك?اديكمكهو.ملو..هص.مسو-وهوعسو،ًايملاع

اصيختتهارتابترملكنمابرعىلعايرقصهناكو
.مدمهيو.هو.موس.س ٣).سمومةمس.سمه(ب.كم.بعاللا

اصيحتناجللصاحنإبزحلايفةمدقوذسرافوءاتشلارسي

4)"ككمماكيا.كممحاكيا.ع.كبمك*:

ريواوعلاماخاذإناعطللواولزنايفاضالاةصيبقىنإ

ه)وهميهم.و..بديوسياةكهبو.ماهكمما-ام

روتوموهورارضنيبةصيبقهرزئمدشذمةليلنيتابام

ةعازتنانكميالىتحهبلخبيءىشلكلاملكراصفنامزلادتشااذاديري:يزيربتلالاقا

يذلاضرغلاكلعجوهرعامكحأىنعملاو.ةلعافمتيملامىلع«ةأفمجأ((ىوريو.هنم

ناهماجإوهمهيالفقهلناكحشلالعفل)لعج«ةلفُقمجأ((يوراذاو.زوجتلالمتحيال

دازلانمارمطضماريغصهلانطبيوطيلجرلااذهلوقن.حتفيفيكيرديالهجوىلعهلعجي

كلذكمهلعجننامزلاةدشلسانلالخبلاكلمتاذاءىسلا

.يزيربتلاامهحرشيملو(اYW"ص)ةسامحلانمةيطخلاةخسنلايفاياوزناتيبلاناذه.)٢

وهوصخاشلاصخشلاو.رويطلايزابلادصرتيثيحبقرملاوعفترملاماقملاأبترملاوًابرملا

هديصيزابلابقرتيامكمهيلعريغيودعلابقرتيةناديرتيزابلاباهاخاتهبش،ورظنبددحملا

اريثكةأزجوذياةمّدُقوذ.دازلاىلاهيفةجاحلاةرثكءاتشلاتصخو.ميركلاراسيلا(٣

ًاضكاتهبقعىلععجراذاديرت.داحولدعصاحو.مادقالا

حصالاو،رارضنبةصيقيفري(ا18ص)خالقلليبارعالانبااهاورتايالاهذه(

ةصيقفيضايلعأ:لوقتفهتعانبطاخت.ةصيبقتخاةيملاعلاهتسامحيفيرحبلاهاورام

بابراديرتداهجلاوحافكلاوهوًاناعطلاهتومبيربخايا«ناعطلل»اهلوقو.هتافوبهيلعنيدفاولا

فيعضلالشفلاوهوراوغعمجريواوعلاو.ضكتونيجماخو.ناعطلا

يتأيام:يبارعالانباةياورو.ةيحصلاةياورلااهنظنويرتحبلاةسامحيفهاوراذك(ه.

لبقةليتبيملوميضلاىلعضقيملهّدشأغلبذنمهنأتيبلاىنعمو.خاةَرّرئيّدشذميتأيام

وراثبيصينانودليقهللتُقيذلاروتوملاو.وراثكردينا
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ايم

٢o١-33ةَيبرعلارعاوشيفارمة–

ا)وهمشأاكما-مكيصادبموعهكبص.س.سمهس.

رييعترقفلابامواريقفالوجنزامويكيبيرىلعالو

r)وو.م9مس
رصهمعاسمومر.دمامهك/احرم/احتتشموم8كم

روتسموهواماعطقوذيالوهسلجمناروعلاملكلاىبرقتال

٢)و%همهّدتامعوم3يتيت-عو.سم.سم1نا1وكينأو3متص

رالوعمسم.ليللاببهلهاواهدئاعءالجتلاةثعطلانعاطلا

)ونمو.مهجم.رمساصو"كم.كم.و

زوملاقوفىقسيةجاجتأتحتهلمانأارـّفضُمنزقلأكراتلا

"روبجتريغغدصولاجملااذهمُهُككلهوورتينبدقفيبأو

اهبخأيفًاضيأةيمتلاقو
مدعنميحصهس.-0ماسعو.ماعمعمe-ك

"افالذأنيئشآيداوبيرثأدغبثداوحلاراجت

بسنيواجىرييااجنزي.ةمهتلايهوةبيرىلعتبيملياةبيرىلعالو()

ديرت«رييعترقفلابامو»اهلوقو.هلغشنمبستكيناديرتاريقفتبيمليااريقفالو.اهيلا

همركىلعًاليلدلباراعكلذناكاملاريقفتابولوهنا

املكلافرعتال:يرتحبلاةسامحيفو.ةشحافلاةيذبلاظافلالايفناروفلاملكلا(٢

. ةسلجتءاروعلا

روثلاروعسملابقللاو.ةرسيوةنميهبرضعبتاامدئاعلانغطلاو.ةعساولاءالجنلا(٣

سبقلاو،نيبقةتكنىوريو.بناجنعيأضرشنعءالجنلا،يرتحبلاةسامحيفو.ءيضملا رتم.دحاوبهللاو

يا«ةجاجياتحت»اهلوقو.٢٨صةيابلابونجةديصقيفلوالارطشلاحرشعجار(ع

عيبرلاهلمحترابغلاروملاو.هربقىلعرابغلاحيرلايرذيياروملاقوفىقسي.بارتلاتحت
روراصال..ه.و.مع..1"مصب

مهكاله»اهلوقو.ليتقلايجورمتونبومهنافدقفهرولعفالياورمتينبدقفل(٥و

عدصكلذلاعباصاواهقوفتدهلابجناكاهبلحاهموقتومناديرت«حلالابحلاّده

ءاوقإتيبلايفو.ربجيالرسكيا

يداو.نئاشأيداوب(٧٨:ه)رخآلحميفىورو.(4ا:اا)ناسللايفىوراذك(٦

لثم«اهلالذاثداوحلارجت»:اهلوقو.ةصيبقلتقهبةعصعصنبرماعينبرايديفعضومنيئشا

ىرجامهفهدعبءىشىلعنزحاالياتيملادعبتءاشامفيكاهكلاسمرومالاكلستلهانعم

. ءاسنخلالوقاذهلثمو.يلاباال

الالذاوخملابردقملاىتفلادعبةينملايتأت

ناسللاىورو.ًالوطماحرشلثملاحرشثيح(-.3ص)ءاسنخلاناويدحرشعجار

اهلالذالذتلاقهنكرادقملعفردصموه(لاق).رسكلاباهلالذإ:(٧٨:ه)

هه

.-

يب
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ا)ا.م.ع.م.حاويبمماعلا
"اماامةريشعلايفاكوهؤالاوهاش.ميرك

م.ك.يمهكوهميت.م.سد.كممس

"اهلاطبأنعطلافهزادقو
و

4)ساك،ك...-.**•1س

ليخلاىلعهارت
و2س.ح

الوـغوتاخو

معممش.دك*

ىوقأثريحلأعنميملو

همس٥.م2.م

ةمدقاذ
-

اهبىراشأ

هييييييييييهس

معتلايهوءالآلاميركوجدملاميركوهياءانثلاروصقماثلاوىرعاتعنميرك(ا

هتليبقنعفكييا«احلاغامةريشعلايفاك»اهلوقو.تابهلاو
حرشعجار)ءالبلانممهيلععقيامو

ناسرفلاةيقبسكيامنيبوهمدقتيلوقي.لاوهالايفهكوتمدقيعاجشياةمّدُقاذ(٢

.ًالوعوتلخو:(٧٦:ه)عضوملا

نمنارشآعمجىراشالاو.لابجءابظياًالوعو

اندياتومللفهزلاقيو.مهلتقومهعرصيااهلاطبانعطلافهزاو.حرملاورطبلاوهورشآلا

نيعلاباهلاعام:كانهىورو.(8Tصءاسنخلاناويد

مهرخوميامهلافكاىلعنعطلامهبيصيومجاقعاىلع

اذهريغيفىورو.(4ا:اا)ناسللايفاذك(٣
.-

مهتننظهموقويخاتيأراذايا.طلغوهو

طلغوهوءارلاب(فهرا»مهضعبهاورو:ناسللايفلاق.هل

رفامتقويفلاتقلاةموحيفهسفنبرطاخيا،اهفيعضياىوقلاثرو،لاحلاواولا(ب

اهلاخلخنابفبرهللترمشاذااهلاخلخفشكبكلذنعىنكلورارفلابءاسنلامهو،هريغ



اممجعمو=1:٧٩٤يمورلاتوقايلنادلبلامجعمو=٣:٢٥٥يرصحللبادآلارهزمجار)

.. ) ٢٩٤وا٨٤يركبللمجعتسا

اهلىورو.اهفيرعتيفةزيملويرصحلااهركذدقوةمجرتىلعهذهدنهلرثعنمل

..مم...س.مت..س..أ.2

يفةذبرلاىمجوةذبرلاىرجءاقلتعضوموهوءاضيبلايفلتقناكواهيخايفءاثر

:دنههتخاتلاقف.نافطغدالبنمزاجتحا

ا)هتوميرمرصمءهمس-عبص3م.اكهجهرسهبكمممعس

يبارشلاوبكاوملاانيزناكىتقىجملابناجنمءاضيبلاتامدقل
هتت-.س"رو.سيمك.،همو2م

"بفضلاقهاشلابءامصعلاتذالاكىجامةقاختيناجلاهبذولي
٢(ه.ص.ممس"بمممه1-122--واهمكا"مم.ملدبد-سكع1..ك

يبذعلادرابلابنؤوزيالئراوصهلوحلاخلاومعلاتابلظت
.) هتام-متمكرميهامو-:لأىلعس.2الابهيلع.سو2

يبارتلانمهيلعىيحيىلقنماموىرثلانميفكالابهيلعنلهي

برشللنوعمتجيموقلامهوبراشعمجبرشلاوليخلاعومجبكاوملا(1

ةفاخمياىنجامةفاخم،اغابكتراوةيانجفرتقااذإيبيلاىجتلييايناجلاهبذولي(٣

اضيااممصعالالصاو.ليجلاةيظياةلغولايهومصعالاثنؤمءامصعلاو.هبنذىلعباقعلا

.م.ع.م-همسجداوسعمهعارذ

شطعل)ناكنهنزحلنهو.هنعنوحربيالوريقلنورواجمهلاخويلعتانبناديري.(ما

بذعل)درابلاءاملاةعوللاهذهدربيالونجحتب

ىلقلا«بارتلانمهيلعىنجنىلقنمامو»اهلوقو.بارتلاهربقىلعنوثحييا(

ةمالملابجويامندجيالونكمينخاديرت.كتسبوهوكعمدلاونمبرقلاو.ضغبلا

. ) يلامكلايلع
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وابهك

:افمهل)

(٩٦:صانتبتكمةنازخيفةيطخةخسنقزارلاعومجملاباتكعجار)

اهلعباهبيفارتاتايباقئارلاعومجملابحاصاهلىورةيعاضقلاجلاعتنبءافيهلايه

:ةمطافنببيجحلانباهلتق.يلغتلاورمعنبريمسنبلفونلا

"ماغرضلضألايبذتىتفىلعرمالظلاوراقسإبىباوىيبآ
و.سم.ىسع..,يكرص..تترص-هصكرت-مكرص.-هي

"ماوقأوناسرفغاكتالهيفاييفاموهيلعينف

"ماسنمسانلاعيمجراعتلمحلجرنمهللاكاحلبيجتللق
رجهكو،سهك.م.عمرسومم.سميسجمسهماص.9وصك

"مالحأثاغضأاذءاملابرشيوةمطافنأاييلعبكثبألتُق
رسمهتا،-ومعموووهبرك"..ه1ملـ

ويلاوخاكروزىتحةبدناوهيكبأتلازال.هللا

13و،مي--رسهكساوىسعرصه2هصرعوامكمم*.ساو

أيفاصضيبالّجكو.لدتعميبتكلاندلرتالكب همماماعا-س

.- هييييييييييييـه.

يفلخداذارفساردصمرافسإلااهنزحىلعةلالدلاوىنعملاريرقتل«يبا»تداعأ(1

دسالابقلوهوعاجشلاماغرضلاو.ءاسمحابصيا«مالظاورافسإب»اهلوقو.حابصلا

نئاغضلاريثياليناثرناريغهيلعيفهلتديقفلاعفنياللوقت.نزحلاوةرسحلافهلا(7

برحلافانئتساىلعلمحيو

تلمح»اهلوقو.صيصختلل«لجرنم»اهلوقيفنمو.كنعلوكلذخياهللاكاحل(٣

"ىيام:ا

٦)

ماققإ

ناطحميلاماسينبلئابقعيمجنمناوهلاوراعلاتلمحتميمذلااذهكلعفبكنايا«حلا

تالاحلانمهمونيفمئانلاهارياممالحألاثاغضاو.ةحارلانعةيانكانهءاملابرش(

ديبرمااذهناف،امهنتملابلايخارقيوهلتقيويجوزبكُتباكثفيآلوقت.ةلطابلا

. مالحاثاغضو

موهبمكتقوودعلاىلعمهجورخمةبايزبتدارا(٥

نيبيبصقةدقععزلانمبتكلاو.زهملانيللابعكلاندللاو.خرلارمسالا(6

ةديدعمتدعناتداراددعلاريثكلاماقملقلاو.دحلافهرميادحلايفاص.نيتبوبنالا



برعلارعاوشيفارميفبدالاضايرباتك

لوالامسقلا

ةيلهاجلارعاوشينارميف

ةحفصل)

مس6

ام)

ام

".

اه

اس٦

A-ا

e٦

9A

٦ه

٦ـ

عبارلابابلا

برعلارعاوشيفارمنمدرواميف

سحادبرحنمز

سماخلابابلا

برعلارعاوشيفارمنمدرواميف

(مه8٣)ةلبجبعشموييف

يفو(ه٨٣)غابأنيعمويو

(ه٨٩-٥٨٣)راجنلابرح
ررس.س

سوغتخد

دوعسمنبةورفةنبا

مشاهتنبةدلاخ

سمشدبعنبةيمأتنبةميمأ
. . • و

سمشدبعتنبةعيبس

ةحفصلا

لوالابابلا

يفارمنمركذاممدقايف

برعلارعاوش

ةفيفعل)ىليل

رغألاامأ

ةيطرشلاةراس

برعلارعاوشيفارمنمدرواميف

سوسبلاببرمحنمز

-1 بيلكتنبةمامأ

vابيلكتخأءامسأ

هبيلكةجوزةليلج

1 -1 . . ةرشانمأ

) ٧ةيركشيلابّقيز

0وحليباهملاتنبىميلش

ثلاثلابابلا

ناويد.

r ) ةقرطتخأقنزخلا



هنعبرعلارعاوشيفرعةهج

ةحفصلا

عساتلابابلا

ينهخيراتفرعيمليتلاةلهاجلارعاوشةيقبركذيف

مجملافورحىلعةبترع

ةحفصلا

.1-1

مجمألادبعتنبةمطاف

سداسلابابلا

يفرعاوشلانمغبننمركذيف
هسملل

. . داسل)نرقلارخاوا
اه٧معةنباج–سنرقلارحا..،2

.كصYوعبصإلاايدتدبةمامأ

اهAةمينروةنبا"كس"......

مو.م.ج٧٣ىدعتنبةتخاف

11 * بابحتنبىوراةئدزألازجاحلاتخأ
-ماو,Y-ىالرج.

11 ) ةيريمنلادلاخامايفدرةلذملاتجا

.Ye!-.متام

1 ) ٣ةيدنكلاعارصامأ-بومج

سكست.هممعماسلابابلا

1)رسةيبابضلاسيبسوماعي..

10 - ياديحلابرعلارعاوشيفارمنمدرواميف

11جريهزتنبءاسنخلايفو(م٦٠٣)ديدكموييف

1و7ءاعّدلامويو(م٦٠٨)رماعينببورح

07راياةيذ(م٦١٣)يناثلابالكلا

. سو

) ٦٣سابعلاتنبةطير AY رورمحما

)مساوةيبالكلاءارهزه٩مصاعتنبةطير

)مسrةينيهجلاىّدغش60دبعمتنبدنه

1س7ورمعتنبةيفص""كلامتنببنيز

)مهةينالوبلاةيصاع٩٥عراخلاتنبةيفص

.ت.م2،-ممهم

1 - * ةيعازخلاةجتفرعنماثلابابلا

1 يف- ٣ةيمعثخلاةركلبرعلارعاوشيفارمنمدروام

رمتم...ر).-

1 - ٦.ةمرادلاهرمعمويو(م٦ام)فرجلاموييف

1 -Y عيبستنباروعلاراسنلامويو(٦ا)بيرزلا

1 - A بهوتنبىليل(٦٣ا)وخمويو(٦اه (

1 - A نايدلاتنبةيرام٩٦ةيصاعةنبا

.ح.قراطتنبميرم٩٨دادشتنبةعرافلا

1e. رارضتنبةيماه)ةيريشُقلاةعرافلا

.كت-1....و...و

10 - ةيبابضلادساتنبدنها.مسيريشقل)ريجيةنبا

)حع:افيفلااا.هةبيتعتنبةنمآ

ـســحــعسحتجتحتتناكةحيحصسسا
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